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The objective of this study is to determine the roles of social capital on economic
development in terms of analyzing their relationship as well as the relationship between
social capital and procedure for solving problems. This study applies structural equation
model using database from the National Statistical Office, Ministry of Social Development
and Human Security, and Ministry of Interior. The results of content analysis can be
summarized that the roles of social capital, especially the coordination based on trust,
norms and values, lead to collaborative learning, intellectual capital, and integrated forces
to improve and find the solutions.
According to the results of the relationship analysis between social capital and
economic development, the social capital and human capital have positive relations
toward knowledge management at 0.05 statistically significant; in other words, the higher
amount of social and human capital, the higher level of knowledge management. However,
there are no explicit correlations between capitalization and economic development.
Considering the social capitals and the collective actions for the developing and problem
solving, it can be summarized that the higher profound network relationship and role of
social institutions to make more social contribution have obviously brought about the
trustfulness of human in the community with positive relationships toward collective action
at 0.01 level of significance; in other words, level of collective action for the developing
and problem solving will be increased providing that there exists a condition of
trustfulness . Furthermore, bonding social capital, bridging social capital and linking social
capital have direct relation with positive collective action for the developing and problem
solving of 0.01 statistically significance. This means that, there will be profound relations
within individuals, groups, organizations and networks in which make community
members sharing collaborative developing to the solutions to the problems.
Department : .............EcQr)Qmlc.$........................ Student's Signature
Academic Year :..............:2.0.0.9............................

Advisor's

.~~~~d.c-. . :fi1.~~.~}1 ~

Signature~ .... ~

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา ซึงเป็ นอาจารย์
ทีปรึ กษาของผู้เขียน ผู้จุดประกายความคิด และดูแลเอาใจใส่แก่ผ้ ูเขียนเสมอมา ขอบพระคุณ
รศ.ดร.จิตตภัทร เครื อวรรณ์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เอียมกุลวัฒน์ กรรมการ
วิทยานิพนธ์ ทีช่วยชีแนะการวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณ และคุณภารณี วัฒนา ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาฐานข้ อมูลและตัวชีวัดด้ านสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สําหรับข้ อคิดและคําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ในการวิจยั ครังนี
วิทยานิพนธ์ ฉบับนีคงไม่สามารถสําเร็ จลุล่วงได้ หากขาดข้ อมูลสําหรับการทําวิจยั ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณ คุณนริ ศรา เจ้ าหน้ าทีสํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
และบรรณารักษ์ ห้องสมุดทีเอือเฟื อในการสืบค้ นข้ อมูล
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา พีชายและน้ องสาวทีให้ การสนับสนุน ให้ ความช่วยเหลือและ
คอยถามไถ่เป็ นกําลังใจแก่ผ้ เู ขียนมาโดยตลอด
ขอบคุณ พีๆในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตทุกคน โดยเฉพาะพีพัน พีบอส และ
พีเอก ทีคอยช่วยให้ ความช่วยเหลือ ตลอดจนไถ่ถามถึงความก้ าวหน้ าวิทยาพนธ์
ขอบคุณ เพือนๆในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตทุกคน โดยเฉพาะพีเก่ง คุณทน คุณ
ก้ อง คุณกานต์ คุณบ่าย คุณนัท คุณแอม เจ๊ ซงั เจ๊ ต่าย คุณเก๋ ฯลฯ สําหรับคําแนะนําและความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนกําลังใจ
คุณประโยชน์ใดๆทีเกิดจากวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ผู้เขียนขอมอบความดีแต่บคุ คลดังทีกล่าว
นามมาข้ างต้ นและผู้ทีมิ ได้ ก ล่า วนาม หากวิทยานิ พนธ์ ฉบับนี มี ข้อบกพร่ องประการใดผู้เขี ย น
ขอน้ อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียว

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย………………………………………………………………………… ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ................................................................................................ จ
กิตติกรรมประกาศ...................................................................................................... ฉ
สารบัญ...................................................................................................................... ช
สารบัญตาราง…………………………………………………………………………...…. ฌ
สารบัญภาพ……………………………………………………………..…………..…...… ฎ
บทที 1 บทนํา……………………………………………………………………………... 1
1.1 ทีมาและความสําคัญของปั ญหา……………………...……………………... 1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา…………………………………………………... 3
1.3 ขอบเขตของการศึกษา……………………..………………………………… 3
1.4 คําจํากัดความทีใช้ ในการศึกษา……………………………………………… 3
1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับ…………………………………………………… 4
1.6 วิธีดําเนินการศึกษา…………………………………………………………... 4
บทที 2 เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง……………………………………………….. 5
2.1 แนวคิดและทฤษฎี.................................................................................... 5
2.1.1 แนวคิดทุนทางสังคม…………………………………………………... 5
2.1.2 แนวคิดทุนมนุษย์............................................................................ 21
2.1.3 แนวคิดทุนทางปั ญญา การจัดการความรู้ และการเรี ยนรู้ร่วมกัน…….. 28
2.1.4 แนวคิดการดําเนินการร่วม............................................................... 41
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาประเทศ………………………………… 46
2.1.6 แนวคิดแบบจําลองสมการโครงสร้ าง…………………………………. 53
2.2 เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง................................................................. 57
2.2.1 งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ................. 57
2.2.2 งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ....................................... 61
2.2.3 กรอบแนวคิดทีใช้ ในการวิเคราะห์..................................................... 65
หน้ า

ซ

บทที 3 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ…………………………………………...
3.1 วิวฒ
ั นาการการพัฒนาประเทศ……………………...……………….………
3.2 แนวคิดทุนทางสังคมเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทย…………….
3.3 บทบาททุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ….…………………………….
3.4 บทบาททุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคม………………………….……......
3.5 บทบาททุนทางสังคมกับการจัดการสิงแวดล้ อม….………………………….
บทที 4 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคม…………………..…………….
4.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทุนต่างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ…………….
4.1.1 แบบจําลองความสัมพันธ์ของทุนต่างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ……….
4.1.2 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนต่างๆกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ…………………………………...…………………………...
4.2 การวิเคราะห์ทนุ ทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไข
ปั ญหา......................................................................................................
4.2.1 แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่วมเพือ
การพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา…………..………………………………..
4.2.2 ผลการวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ข องทุ น ทางสัง คมกั บ
การดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา…………….……..
บทที 5 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ…………………………………………………………...
5.1 สรุป…………………………………………………………………………...
5.2 ข้ อเสนอแนะ............................................................................................
รายการอ้ างอิง............................................................................................................
ภาคผนวก..................................................................................................................
ภาคผนวก ก………………………………………………………………………..
ภาคผนวก ข………………………………………………………………………..
ภาคผนวก ค………………………………………………………………………..
ภาคผนวก ง………………………………………………………………………..
ประวัตผิ ้ เู ขียนวิทยานิพนธ์............................................................................................

69
69
74
77
81
83
88
88
89
94
99
99
110
118
118
120
122
130
131
141
157
181
204

ฌ

สารบัญตาราง

ตารางที 2.1
ตารางที 4.1
ตารางที 4.2
ตารางที 4.3
ตารางที 4.4

ตารางที 4.5
ตารางที 4.6

ตารางที 4.7

ตารางที 4.8

ตารางที 4.9

หน้ า
รูปแบบเครื องมือ The Social Capital Assessment Tool (SOCAT)………. 19
สัญลักษณ์ ทีใช้ แทนข้ อมูลตัวแปรแฝงและตัวแปรทีสังเกตได้ ในแบบจําลอง
ความสัมพันธ์ของทุนต่างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ…………………………. 91
ค่ า สถิ ติ พื นฐานของตัว แปรที สัง เกตได้ ใ นแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ข อง
ทุนต่างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ……………………………………………... 92
สมมติฐานการศึกษาในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนต่างๆกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ……………………………………………………………………… 94
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรแฝงในแบบจํ า ลอง
ความสัม พั น ธ์ ข องทุ น ต่ า งๆกั บ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ โดยวิ ธี Maximum
Likelihood…………………………………………………………………….. 97
เมทริ ก ซ์ ส หสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรแฝงในแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ข อง
ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ………………………………………… 98
สัญ ลั ก ษณ์ ที ใช้ แทนตัว แปรแฝงและตัว แปรที สัง เกตได้ ในแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)…. 101
สัญลักษณ์ ทีใช้ แทนข้ อมูลตัวแปรแฝงและตัวแปรทีสังเกตได้ ในแบบจําลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and
Fabio Sabatini (2007)………………………………………………………. 104
ร้ อยละของกลุ่ม ตัว อย่ า งระบุ คุณ ลัก ษณะทัวไปในที ใช้ ในการวิ เ คราะห์
แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการ
พัฒนาและแก้ ไขปั ญหา……………………………………………………….. 105
ค่ า สถิ ติ พื นฐานของตั ว แปรที สั ง เกตได้ ในการวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหา…………...………………………………………………………. 107

ญ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที 4.10 สมมติ ฐ านการศึก ษาในแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ข องทุน ทางสัง คมกับ
การดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ
Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)………………………………………
ตารางที 4.11 สมมติ ฐ านการศึก ษาในแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ข องทุน ทางสัง คมกับ
การดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ใช้ กรอบ
แนวคิดของ Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2007)………………….
ตารางที 4.12 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรแฝงในแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)
โดยวิธี Maximum Likelihood……………………………………………….
ตารางที 4.13 เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุน
ทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบ
แนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)…………………………
ตารางที 4.14 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรแฝงในแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and
Fabio Sabatini (2007) โดยวิธี Maximum Likelihood……………………..
ตารางที 4.15 เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลองความสัมพันธ์ของทุนทาง
สั ง คมกั บ การดํ า เนิ น การร่ ว มเพื อการพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญหาจากการ
ประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2007)…

109

109

113

114

117

117

ฎ

สารบัญภาพ

ภาพที 2.1
ภาพที 2.2
ภาพที 2.3
ภาพที 2.4
ภาพที 2.5
ภาพที 2.6
ภาพที 2.7
ภาพที 3.1
ภาพที 4.1
ภาพที 4.2
ภาพที 4.3

ภาพที 4.4

ภาพที 4.5

ภาพที 4.6

กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ทนุ ทางสังคม………………………………………
องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้……………………………………
กรอบการวิเคราะห์ทนุ ทางปั ญญา…………………………………………….
แบบจําลองในโปรแกรมลิสเรล………………………………………………..
กรอบการวิเคราะห์ทนุ ต่างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ………………………….
ทุน ทางสัง คมกับ การดํ า เนิ น การร่ ว มเพื อการพัฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาตาม
แนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)…………………………..
ทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการ
ประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2007)….
บทบาทของทุนต่างๆกับการพัฒนาประเทศ……………………………………
แบบจําลองความสัมพันธ์ของทุนต่างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ……………...
ผลการวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ข องทุ น ต่ า งๆกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ โดยวิธี Maximum Likelihood…………………………………….
แบบจํ าลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนิ นการร่ วมเพือการ
พัฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาตามกรอบแนวคิ ด ของ Elinor
Ostrom and
T. K. Ahn (2007) …………………………………………………………….
แบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ ข องทุ น ทางสัง คมกั บ การดํ า เนิ น การร่ ว มเพื อ
การพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam
(2002) and Fabio Sabatini (2007)…………………………………………..
ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการ
ร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom
and T. K. Ahn (2007) โดยวิธี Maximum Likelihood……………………….
ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการ
ร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุก ต์ ใช้ กรอบแนวคิดของ
Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2007) โดยวิธี Maximum
Likelihood……………………………………………………………………...

หน้ า
8
30
36
54
66
67
68
87
89
96

100

102

112

116

บทที 1
บทนํา
1.1 ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
การพัฒนาอย่างยังยืนเป็ นหลักสําคัญต่อความสําเร็ จของการพัฒนาประเทศ ในอดีต
ภาครั ฐได้ พยายามเสนอนโยบายและกลยุทธ์ เพือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมไปสู่
สังคมทันสมัย (Modernization) ภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้ นทีการ
เพิมประสิทธิภาพการผลิต และความหลากหลายในผลผลิต เพือลดปั ญหาความยากจนและลด
ช่องว่างระหว่างชนบทและเมือง พร้ อมทังเร่งการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน เช่น ระบบการคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูป โภคและการชลประทาน ควบคู่กับ การขยายโอกาสทางการศึก ษาและการ
ให้ บริ การสาธารณสุขอย่างทัวถึง
ผลจากการพัฒนาประเทศแม้ จะได้ สร้ างความเจริ ญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง แต่ได้
สะท้ อนปั ญหาเชิงโครงสร้ างของประเทศ มีการกระจายผลการพัฒนาไม่ทวถึ
ั ง เกิดความเหลือมลํา
ทางรายได้ ข องคนกลุ่ม ต่า งๆ ระหว่า งคนเมื อ งกับ ชนบท การเติ บ โตในเชิ ง ปริ ม าณที เกิ ด จาก
การเร่ งรัดพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน การเพิมผลผลิตทีเน้ นการใช้ แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสินเปลือง การมุ่งส่งเสริ มอุตสาหกรรมเพือส่งออก ก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้ าง
ทางเศรษฐกิจทีขาดดุล โดยการผลิตเปลียนจากการพึงพาภาคเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมมาก
ขึน รวมทังการส่งเสริ มการลงทุนที กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง โดยเฉพาะกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ส่งผลให้ เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ขณะทีคนชนบทอยู่ในภาวะยากจน คนหนุ่มสาว
ละทิงภูมิลําเนาเดิม เพือหางานทําในเมือง ทิงเด็กและคนชราไว้ ตามลําพัง ทําให้ สงั คมอ่อนแอ
ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวระหว่างวัยเด็ก วัยแรงงาน และสูงอายุขาดหายไป ความ
เมตตาและความเอืออาทรทีมีต่อกันลดลง การพัฒนาทีขาดความสมดุลระหว่างด้ านเศรษฐกิจกับ
ด้ านสังคม ส่งผลให้ สงั คมไทยมีปัญหาในการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไป
และเป็ นข้ อจํ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ [สศช.], 2551)
สภาพปั ญ หาที เป็ นอยู่นี สาเหตุห นึ งมาจากนโยบายการพัฒ นา เมื อภาครั ฐ เห็ น ว่า มี
การเน้ นพัฒนาเศรษฐกิจทีมากเกินไป ก็จะนําเอาแนวทางการพัฒนาจิตใจรวมถึงเร่ งรัดการมีส่วน
ร่ วมมาเสริ ม เพือให้ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจทีล้ มเหลวกลับดีขึน โดยจะเห็นว่า ไม่ใช่การเปลียน
แนวการพัฒนา แต่เป็ นเพียงการประคับประคองเพือให้ ระบบอยู่รอดเท่านัน ซึงในทีสุดหลายฝ่ าย
ยอมรับว่า แนวทางการพัฒนาทีผ่านมาเป็ นการพัฒนาทีไม่ยงยื
ั น จากคํากล่าวทีว่า “เศรษฐกิจดี

2
สังคมมี ปัญหา การพัฒนาไม่ยังยืน” และจากการพิจารณาช่วงที เกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จในปี
พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจฟองสบู่ส่งผลกระทบมากทีสุดกับกลุ่มนักธุรกิจ ขณะทีผู้ทีอยู่ในชนบทได้ รับ
ผลกระทบค่อนข้ างน้ อย เพราะในชนบทยังมีการรวมกลุม่ มีความเอืออาทร ช่วยเหลือกันแก้ ปัญหา
และบรรเทาความเดือนร้ อนของกันและกัน สิงเหล่านีคือทุนทางสังคม (Social Capital) ทีอยู่ใน
สังคมไทยมาช้ านาน แต่ระยะหลังเริ มลดน้ อยถอยลง ในช่วงการจัดทํ าแผนพัฒนาฯ ฉบับที 9
ภาครัฐจึงได้ รือฟื นเรื องนีขึนมาให้ เป็ นพลังในการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ ยงั จําเป็ นต้ องดําเนินต่อไป
และหลี ก เลี ยงไม่ ไ ด้ ที จะต้ อ งแข่ ง ขัน กับ ประเทศต่ า งๆทัวโลก ซึงกติ ก าของโลกในปั จ จุบัน มี
เปลียนแปลงไปสู่การค้ าการลงทุนแบบเสรี ทําให้ การแข่งขันยิงทวีความเข้ มดุเดือดขึน ขณะที
รู ปแบบทางธุรกิจการค้ าก็เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว การรับมือกับการเปลียนแปลงอันเกิดจาก
โลกาภิวตั น์ ทําให้ เรามิอาจอยู่อย่างโดดเดียว เพราะไม่สามารถเก่งได้ ทุกเรื อง คนคนเดียวอาจไม่
สามารถมองได้ รอบด้ าน จึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องอาศัยคนเก่งในด้ านต่างๆ มาช่วยเติมเต็มใน
ส่วนทีขาดหายไปให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ขึน และสร้ างพลังทีจะเผชิญกับปั ญหาทีถาโถมเข้ ามาอย่าง
รู้ เท่าทัน ตรงนีเองทีทุนทางสังคมจะช่วยเข้ ามาแก้ ไขปั ญหา ช่วยรับมือกับอนาคต ทีจะก้ าวไปสู่
ความมันคง สมดุลและยังยืนนาน
แนวคิดทุนทางสังคมได้ ดงึ ดูดให้ นกั พัฒนาทังจากสายเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ครุ ศาสตร์
สังคมศาสตร์ ฯลฯ เข้ ามาศึกษาแนวคิดนี ทําให้ มีลกั ษณะของการเป็ นสหสาขาวิชาการรวมอยู่ด้วย
อย่างไรก็ดี ในการอธิ บายแนวคิดเรื องนี ก็มีการตีความหมายทีแตกต่างกันออกไปอีก โดยมีการ
หยิบยกมาใช้ ในวงวิชาการการพัฒนาในประเทศไทยอย่างกว้ างขวาง ทําให้ หลายฝ่ ายหันกลับมา
ส่งเสริ มการพัฒนารากหญ้ าให้ ชุมชนมี การพึงตนเอง และการสร้ างความเข้ มแข็งในชุมชนให้
เกิดขึน หรื อแม้ แต่ภาครัฐเองก็ยอมรับแนวคิดนีด้ วย ถึงกลับยกระดับแนวคิดนีเป็ นวาระแห่งชาติ
อย่า งไรก็ ต าม การพัฒ นาที ผ่า นมาโดยรั บ แนวคิด ในระดับ สากลมาใช้ ใ นการพัฒ นา
ประเทศของรัฐเป็ นระยะเวลานาน สะท้ อนให้ เห็นว่าแนวคิดบางอย่างไม่สามารถทีจะใช้ ได้ ดีใน
ประเทศไทย อีกทังการเข้ าไปพัฒนาโดยขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชน ยิงสร้ างช่องว่างระหว่างคน
ยากจนกับคนรวยมากขึน แม้ ว่าภายใต้ การพูดถึงทุนทางสังคมได้ มีการกล่าวถึงทุนทางสังคมใน
ฐานะทีเป็ นทุนสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึงมีความจําเป็ นต่อสังคมโดยเฉพาะในเชิงพืนทีและ
การเป็ นเครื อข่าย อย่างไรก็ดี การพัฒนาหรื อเสริ มสร้ างทุนทางสังคมในระดับการเป็ นนโยบายของ
องค์กรรัฐทีพยายามเน้ นนัน ก็มีการตังคําถามว่าการทีรัฐนําเอาสิงเหล่านีมาพูดถึงจะนําไปสู่การ
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เปลียนแปลงอะไรบ้ าง ดังนัน จึงจําเป็ นอย่างยิงทีต้ องมีการศึกษาทุนทางสังคมเพือการพัฒนาทีจะ
นําไปสูค่ วามยังยืน
อย่ า งไรก็ ต าม การวิ จัย ทางด้ า นทุ น ทางสัง คมมี ม าอย่ า งต่ อ เนื องทังในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่การวิจยั ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นการวิจยั ในเชิงคุณภาพในแต่ละพืนที ดังนัน
เพือเพิมความชัดเจนให้ กับแนวคิดทุนทางสังคม การวิจัยนีจึงทําการศึกษาบทบาทของทุนทาง
สังคมกับการพัฒนาประเทศว่ามีลกั ษณะอย่างไร ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมทีก่อให้ เกิดการดําเนินการร่ วม (Collective Action)
เพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาเป็ นอย่างไร ดังนัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมจะ
วิเคราะห์ผ่านแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ าง (Structure Equation Model-SEM) ทีได้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. วิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ข องทุ น ทางสัง คมกั บ การดํ า เนิ น การร่ ว มเพื อการพัฒ นา
และแก้ ไขปั ญหา
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ข้ อ มูล ที ใช้ วิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ใ นแบบจํ า ลองของทุ น ทางสัง คมกับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจเป็ นข้ อมูลรายจังหวัดในปี พ.ศ. 2550 ได้ มาจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (ฐานข้ อมูลภูมิ
สารสนเทศสถิติ) สํานักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย (ฐานข้ อมูล จปฐ.) ส่วนข้ อมูลทีใช้
วิเคราะห์ในแบบจําลองของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
เป็ นข้ อมูลรายครัวเรี ยนจากดัชนีชีวัดทุนทางสังคม จากสํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ประกอบด้ วย 5 มิติ ได้ แก่
มิติกลุ่มและเครื อข่าย มิติด้านความไว้ วางใจและความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน มิติด้านกิจกรรม
และความร่ วมมือ มิติด้านความสมานฉันท์ทางสังคมด้ านการอยู่ร่วมกันในสังคมและด้ านความ
ขัดแย้ งและรุนแรง และมิตดิ ้ านอํานาจหน้ าทีและกิจกรรมทางการเมือง
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1.4 คําจํากัดความทีใช้ ในการศึกษา
ทุนความผูกพันทางสังคม (Bonding Social Capital) หมายถึง ความผูกพันระหว่างคน
ทีต้ องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันหรื อมีปัญหาร่ วมกัน อาทิ คนในครอบครัวเดียวกัน หรื อเพือน
สนิท
ทุนสะพานเชือมต่ อทางสังคม (Bridging Social Capital) หมายถึง การรวมตัวของคน
ทีมี ความใกล้ ชิดกันแต่ไม่มากเหมือนดังเช่นทุนความผูกพันทางสังคม ทังนี เป็ นความผูกพันที
พิ จ ารณาจากภายนอก เช่ น มิ ต รภาพระหว่ า งเพื อนที ไม่ ถึ ง กับ สนิ ท กัน และผู้ ร่ ว มงานจะมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
ทุนเชือมโยงทางสังคม (Linking Social Capital) หมายถึง การเชือมโยงทีแผ่กระจายไป
ในกลุ่มคนทีมีความแตกต่างกันโดยสินเชิง ซึงเป็ นความผูกพันทีพิจารณาจากภายนอก แต่มีวงที
กว้ างมากกว่า โดยเป็ นการเชือมโยงระหว่างกลุ่ม/ชุมชน ทีช่วยให้ ชุมชนสามารถเข้ าถึงทรัพยากร
และข้ อมูลข่าวสารทีแตกต่างและหลากหลายมากขึน
การดําเนินการร่ วม (Collective Action) หมายถึง การเข้ าร่ วมกิจกรรมทีเกิดจากความ
ต้ องการของคนหลายคนในการทีจะพยายามให้ บรรลุผลอย่างใดอย่างหนึง เช่น การจัดการปั ญหา
ต่างๆในชุมชน
1.5 ประโยชน์ ทคาดว่
ี
าจะได้ รับ
1. เป็ นองค์ความรู้ในการวิจยั ต่อไป
2. ได้ ความชัดเจนในทุนทางสังคมมากขึน
3. เป็ นประโยชน์ในการทํานโยบายต่อไป
1.6 วิธีดาํ เนินการศึกษา
วิธีการดําเนินการศึกษาครังนี ทําการศึกษาบทบาททุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ
โดยวิเคราะห์ ในเชิ งเนื อหาควบคู่กับการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา โดย
ประยุกต์ใช้ แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ าง

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
แนวคิดทุนทางสังคมถูกหยิบยกขึนมาประยุกต์ใช้ ในแวดวงวิชาการหลายสาขา ทังด้ าน
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ครุ ศาสตร์ เป็ นต้ น การกําหนดองค์ประกอบหรื อขอบเขต
ทุนทางสังคมทีผ่านมาจึงมีความหลากหลาย ทังนีเนืองจากมุมมอง ประสบการณ์ และเป้าหมาย
ของการศึ ก ษาวิ จั ย มี บ ริ บ ทที แตกต่ า งกั น รวมทังสภาพแวดล้ อ มของแต่ ล ะสัง คม/ชุ ม ชนที
ทําการศึกษามีความแตกต่างกัน แต่งานวิจัยส่วนใหญ่มีข้อสรุ ปเดียวกัน คือ การพัฒนาทุนทาง
สังคมเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีเอือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม ในบทนีจะเน้ นการ
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้ องกับทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนทางปั ญญา การจัดการ
ความรู้ และการเรี ยนรู้ ร่วมกัน การดําเนินการร่ วม การพัฒนาประเทศ และแบบจําลองสมการเชิง
โครงสร้ าง ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยทีเกี ยวข้ องทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ กรอบ
การวิ เ คราะห์ ทุน ทางสัง คมกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และกรอบการวิเ คราะห์ ทุน ทางสัง คมกับ
การดําเนินงานร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา มีรายละเอียด ดังนี
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดทุนทางสังคม
การพัฒนาประเทศตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักหรื อทุนนิยม แม้ สร้ างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ก็ได้ นําไปสูป่ ั ญหาทางสังคมหลายอย่าง เกิดกระบวนการเคลือนไหว
ต่างๆ เพือเสนอแนวคิดหรื อทางเลือกใหม่ทีสอดคล้ องกับการพัฒนาในยุคปั จจุบนั แนวคิดหนึงทีมี
การกล่าวถึงอย่างกว้ างขวาง คือ แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) ปรากฏครังแรกในหนังสือ
The Annals of the American Academy of Political Science ในบทความชือ A Story of
Achievement (เรื องราวแห่งความสําเร็ จ) โดย L.J. Hanifan (1916) แสดงให้ เห็นว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจให้ เจริ ญเติบโต และพัฒนาสังคมให้ มีความทันสมัย จําเป็ นต้ องอาศัยทุนทางเศรษฐกิจ
เป็ นปั จจัยหลัก และทุนทางสังคมเป็ นปั จจัยเสริ ม เพราะจะช่วยลดต้ นทุนการผลิตลง ทังนี ทุนทาง
สังคม ได้ แก่ การสร้ างภาพลักษณ์ทีดี (Good Will) การสร้ างมิตรภาพ (Fellowship) ความเห็นอก
เห็นใจ (Sympathy) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relations) หลังจากนัน แนวคิดทุนทาง
สังคมได้ รับความสนใจและเป็ นทียอมรับว่ามีความสําคัญและจําเป็ นต่อการพัฒนาประเทศเพิมขึน
เรื อยๆ ซึงจะเห็นว่ามี นักวิจัยทางด้ านทุนทางสังคมเกิ ดขึนมากมาย ดังนัน การศึกษาครั งนี จะ
เริมต้ นจากการทบทวนแนวคิดทุนทางสังคมในต่างประเทศก่อน แล้ วตามด้ วยแนวคิดทุนทางสังคม
ภายในประเทศ
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1) แนวคิดทุนทางสังคมในต่ างประเทศ
การทบทวนแนวคิดทุนทางสังคมในต่างประเทศ เลือกทบทวนจากวรรณกรรมทีมี
การกล่าวถึงมากทีสุด โดยเริ มจาก
Pierre Bourdieu (1983) มองว่า ทุนในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ นนเป็
ั นการ
มองในเชิงวัตถุ ซึงเป็ นมุมมองทีแคบเกิ นไปและละเลยทุนในลักษณะทีเป็ นนามธรรม ทําให้ ไม่
สามารถเชือมโยงความเป็ นจริ งทางสังคมได้ โดยอธิ บายทุนทางสังคมว่าเป็ นความสัมพันธ์ เชิง
เครื อข่ายในสังคมทังทีเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ โดยระดับของทุนทางสังคมจะมากจะน้ อย
ขึ นอยู่ กั บ ขนาดและความสั ม พั น ธ์ ข องคนที อยู่ เ ครื อ ข่ า ยเดี ย วกั น มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น
ความสัม พัน ธ์ นี ก่ อ ให้ เกิ ด การผลิ ต ซํ า (Reproduction) ภายในกลุ่ม /เครื อ ข่ า ยของตน ทังนี
Bourdieu เชือว่าเครื อข่ายทางสังคมเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมทีได้ รับอิทธิพลมาจากสถาบัน
เช่น สถาบันครอบครั ว สถาบัน ศาสนา สถาบันการศึก ษา เป็ นต้ น อย่า งไรก็ ต าม แม้ ง านของ
Bourdieu นันมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม และมุ่งเน้ นมิติในเชิงวัฒนธรรมอยู่มาก แต่ก็ได้ สร้ างความ
สนใจไปในสูน่ กั วิชาการในวงทีกว้ างมากขึน
ต่อมา James Coleman (1988 and 1994) ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการ
อธิ บ ายแนวคิ ด ทุ น ทางสัง คม Coleman ได้ ใ ห้ ความหมายของทุ น ทางสัง คมว่ า เป็ นชุ ด ของ
ความสัมพันธ์ (Set of Relationships) ระหว่างบุคคล โดยมีความคาดหวัง (Common) ความ
ไว้ วางใจ (Trust) และค่านิยม (Norm) ร่ วมกันระหว่างคน 2 คนหรื อมากกว่า และชีให้ เห็นว่าความ
หลากหลายของทุนทางสังคมเกิดจากหน้ าที (Function) ของแต่ละชุมชน/กลุม่ /เครื อข่ายทีแตกต่าง
กันทีเกิดจากการเกือหนุนชุมชน/กลุม่ /เครื อข่าย โดยทุนทางสังคมของแต่ละชุมชนจะช่วยสนับสนุน
การก่อตัวของโครงสร้ างสังคมในลักษณะการผูกเครื อข่าย/กลุ่ม/ชุมชนให้ มีการร่ วมมือร่ วมใจเกือ
ประโยชน์และสร้ างความไว้ วางใจระหว่างบุคคลในกลุม่ (Reciprocity and Trust) รวมทังสร้ าง
บรรทัดฐานของสังคมร่ วมกัน (Social Norms) เกิดการดําเนินการร่วม (Collective Action) และ
พลังร่ วม (Synergy) ดังนัน ทุนทางสังคมจึงมีบทบาทสําคัญในการทําให้ เกิดทุนมนุษย์ (Human
Capital) นอกจากนี ทุนทางสังคมยังสามารถกระตุ้นและสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิงแวดล้ อมได้ เช่นเดียวกับทุนประเภทอืนๆ เพียงแต่ทนุ ทางสังคมเป็ นทุนทีจับต้ องไม่ได้
หรื อมองไม่เห็น (Intangible capital) เท่านัน
Robert Putnam (1993, 1995, 2000 and 2002) ได้ ขยายคํานิยามและแนวคิด
ทุนทางสังคมในมุมมองทีกว้ างกว่าของ Coleman เพราะ Putnam วิเคราะห์ทนุ ทางสังคมแบบ
ทฤษฎีองค์รวม (Integrated Theories Approach) โดยมองว่า ทุนทางสังคมเกิดจากการร่วมกัน
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สร้ างบรรทัดฐานของการพึงพาอาศัยกันในชุมชน (Norms of Reciprocity) การเข้ ามีสว่ นร่ วมกัน
เพือส่วนรวม (Networks of Civic Engagement) โดยอยู่บนพืนฐานของความไว้ วางใจต่อกันใน
สังคม (Social Trust) ทังนี Putman เชือว่า หากคนในสังคมร่ วมกันสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์
ร่ วมกันในชุมชน จะเป็ นการเพิมศักยภาพการทํางานได้ มากกว่าการทํ างานแบบปั จเจกบุคคล
ุ ภาพชีวิตและฐานะทาง
สามารถแก้ ไขปั ญหาร่ วมกันได้ ง่ายขึน โดยสังคมทีมีทนุ ทางสังคมจะมีคณ
เศรษฐกิจทีดีกว่าชุมชนทีขาดทุนทางสังคม เพราะคนในชุมชนทีมีทุนทางสังคมสามารถเชือมโยง
กันได้ ด้วยความซือสัตย์ ก่อให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร ซึงจะช่วยลด
ต้ นทุนของการทํางาน อีกทังยังช่วยให้ คนในชุมชนมีความรู้ เพิมมากขึน และสามารถแก้ ไขปั ญหา
รวมทังสามารถดําเนินธุรกรรมได้ ดียิงขึน ผลการศึกษาของ Putman ทําให้ สามารถจําแนกประเภท
ของทุนทางสังคม (Type of Social Capital) ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี
- ทุนผูกพันทางสังคม (Bonding Social Capital) หมายถึง ความ
ผูกพันระหว่างคนทีต้ องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันหรื อมีปัญหาร่ วมกัน อาทิ คนในครอบครัว
เดียวกัน หรื อเพือนสนิท กล่าวได้ ว่าเป็ นความผูกพันจากภายใน (Inward Looking) ซึงความ
ผูกพันเช่นนีจะเป็ นประโยชน์ ต่อการแลกเปลียนผลประโยชน์ทีเกียวพันกัน กล่าวคือ เมือคนหนึง
ได้ รับผลประโยชน์ ก็เท่ากับอีกคนหนึงได้ รับผลประโยชน์เช่นกัน และในทางตรงกันข้ าม หากคน
หนึงเสียผลประโยชน์ก็เท่ากับคนในกลุ่มเสียผลประโยชน์ เช่นกัน หรื อกล่าวอีกนัยคือ การได้ และ
การเสียเท่ากัน (Putnam, 2002)
- ทุนสะพานเชือมต่ อทางสังคม (Bridging Social Capital) หมายถึง
การรวมตัวของคนทีมีความใกล้ ชิดกันแต่ไม่มากเหมือนดังเช่นทุนผูกพันทางสังคม ทังนีเป็ นความ
ผูกพันทีพิจารณาจากภายนอก (Outward Looking) เช่น มิตรภาพระหว่างเพือนทีไม่ถึงกับสนิทกัน
ผู้ร่วมงาน และผู้ทีมีผลประโยชน์ ร่วมกัน อาทิ การเชือมโยงการใช้ ประโยชน์ ของทรัพย์ สิน การ
กระจายข้ อมูลข่าวสารในวงทีกว้ างขึน เป็ นต้ น (Putnam, 2002)
- ทุนเชือมโยงทางสังคม (Linking Social Capital) หมายถึง การ
เชือมโยงทีแผ่กระจายไปในกลุม่ คนทีมีความแตกต่างกันโดยสินเชิง ซึงเป็ นความผูกพันทีพิจารณา
จากภายนอก เช่นเดียวกับประเภทที 2 แต่มีวงทีกว้ างมากกว่า โดยเป็ นการเชือมโยงระหว่างกลุม่ /
ชุมชน ทีช่วยให้ ชมุ ชนสามารถเข้ าถึงทรัพยากรและข้ อมูลข่าวสารทีแตกต่างและหลากหลายมาก
ขึน โดยเฉพาะในสังคมปั จจุบนั ทีต้ องเผชิญกับปั ญหาทีซับซ้ อนมากยิงขึน (Woolcock, 2001)
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ดังนันทุนทางสังคมในบริ บทของ Putman คือ เครื อข่าย (Networks) บรรทัดฐาน
(Norms) และความไว้ วางใจในสังคม (Social Trusts) เป็ นต้ น ซึงลักษณะดังกล่าวเป็ นปั จจัยสําคัญ
ต่อการสร้ างการดํ าเนิ นการร่ วม (Collective Action) ในการพัฒนา แก้ ไขปั ญหา และรั กษา
ผลประโยชน์ร่วมกันในสังคม ปั จจุบนั คํานิยามทุนทางสังคมของ Putnam ได้ รับการกล่าวถึงเนืองจาก
เข้ าใจได้ ง่าย และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ ดี
ธนาคารโลกในช่วงทศวรรษ 1990 ได้ นําแนวคิดทุนทางสังคมมาใช้ ซึงมีการให้
ความหมายที หลากหลาย แต่ความหมายส่วนใหญ่ จะใช้ ในระดับชุมชน ท้ องถิ น โดยกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ ในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ว่า พื นทีใดมีทุนทางสังคมมาก จะช่วยส่งเสริ มให้ เศรษฐกิ จ
เจริ ญเติบโต มีการยกระดับทุนทางสังคมจากแนวคิดไปสู่นโยบายในฐานะทีเป็ นส่วนทีขาดหาย
(Missing Link) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือให้ ความสําคัญกับความเชือมโยงเครื อข่ายทางสังคม
(Social Network) โดยสถาบันทางสังคมหรื อองค์กรควรเข้ าไปให้ ความช่วยเหลือชุมชน เสริ มสร้ าง
ทุนทางสังคม ความไว้ วางใจ และการเอื อประโยชน์ ซึงกัน และกัน (Reciprocity) สิงเหล่านี จะ
นําไปสูค่ วามร่วมมือดําเนินการร่วมทีจะผลักดันให้ เกิดการเปลียนแปลงได้ (Fukuyama, 2002)
ต่อมาในยุคปั จจุบนั มีนกั วิชาการอีกหลายท่านได้ พฒ
ั นาแนวคิดการวิเคราะห์ทุน
ทางสังคมในเชิงระบบมากขึน เพือกําหนดรู ปลักษณะและกรอบของทุนทางสังคมในเชิงลึก (Forms
and Scopes of Social Capital) และใช้ ประกอบการจัดทําตัวชีวัดทุนทางสังคม ซึงนักวิชาการใน
กลุม่ นี เช่น Alejandro Portes (1998) Bain and Hicks (2003) and Brown (2005) เป็ นต้ น ให้
ความสําคัญกับการวิเคราะห์ทนุ ทางสังคมใน 2 ลักษณะ คือ ทุนทางสังคมเชิงมโนทัศน์ (Cognitive
Social Capital) ทีเกียวกับของการรับรู้ /ความรู้ ความเข้ าใจ และทุนทางสังคมเชิงโครงสร้ าง
(Structural Social Capital) เพือการวิเคราะห์ทนุ ทางสังคมใน 3 มิติ/ระดับ คือ ระดับจุลภาค (Micro
level) ระดับกลาง (Meso level) และ ระดับมหภาค (Macro level) ซึงสามารถสรุปได้ ดงั นี
Macro
Institutions of the State
Rule of Law

Governance
Meso

Local Institutions,
Networks

Trust, Local Norms and
Values
Micro

ภาพที 2. 1 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ ทุนทางสังคม
ทีมา: Grootaert and Van Bastelaer (2000)
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- ทุนทางสังคมระดับจุลภาค (Micro Social Capital) หรื อระดับ
ปั จเจกบุคคล (Individual) เป็ นการพิจารณาสมรรถนะ (Competency) ของบุคคล ซึง Spencer
and Spencer (1993) ได้ ให้ ความหมายของสมรรถนะว่าเป็ นคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมของบุคคล
ทีมีความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลและหรื อสามารถปฏิบตั ิงานทีได้ ผลงานทีดีขึน ในขณะที Alejoandor
Potres (1998) ได้ อธิบายทุนทางสังคมระดับปั จเจกบุคคลว่า เป็ นความสามารถส่วนบุคคลที
ควบคุมการจัดสรรทรั พยากรที มี อยู่อย่างจํ า กัดร่ ว มกับสมาชิ ก ในเครื อข่า ย โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของบุคคลในการสร้ างความสัมพันธ์ กับผู้อืนในเครื อข่ายหรื อในกลุ่ม ซึงสามารถแบ่ง
การพิจารณาออกได้ เป็ น 2 ส่วน คือ 1) คุณลักษณะภายนอกหรื อทางกายภาพของบุคคลหรื อ
ภาพลัก ษณ์ ภ ายนอกของบุ ค คล 2) คุณ ลัก ษณะภายในตัว บุค คลที ฝั งอยู่ใ นตัว บุ ค คล โดย
นักวิชาการส่วนใหญ่เชือว่า ความสามารถในการรับรู้ หรื อเรี ยนรู้ ของบุคคลทีฝั งอยู่ในตัวบุคคลนัน
ไม่ ส ามารถจับ ต้ อ งได้ ซึงประกอบด้ ว ยความรู้ ทัก ษะทางวิ ช าการเป็ นความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานบนความรู้ ทีมีอยู่ในตัวบุคคลนันทีเรี ยกว่า IQ และความรู้ในการควบคุมความรู้ สกึ และ
จิตใจของบุคคลให้ สามารถปฏิบตั งานทีเรี ยกว่า EQ แต่นกั วิชาการด้ านทุนทางสังคมส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับศึกษาด้ านจิตใจมากกว่า ได้ แก่ คุณค่าหรื อค่านิยม (Value) ความไว้ วางใจ (Trust)
ความสามัคคี (Solidarity) การต่างตอบแทน (Reciprocity) บรรทัดฐาน (Norms) และทัศนคติ
(Attitudes) โดยในปั จจุบนั ต้ นทุนทางสังคมดังทีกล่าวมานีในตัวบุคคลในชุมชนกลายเป็ นเงือนไข
ทีทําให้ ชมุ ชนทํางานหรื อมีพฤติกรรมในการทํางานร่วมกันหรื อเกิดเครื อข่ายทางสังคม
อย่างไรก็ตามทัง Coleman (1994) and Portes (1998) เชือว่า นอกจาก
ค่านิยม ความวางใจ บรรทัดฐาน และทัศนคติ เป็ นปั จจัยในการก่อตัวของเครื อข่าย และในทาง
กลับ กัน เครื อ ข่ า ยเองก็ ส ามารถเป็ นกลไกในการกระจายปั จ จัย ภายในที อยู่ใ นตัว บุค คลหรื อ
ผู้นําไปสู่สมาชิกในเครื อข่ายหรื อกลุ่มได้ เช่นกัน จนทําให้ ทุกคนในเครื อข่ายสามารถเรี ยนรู้ /เรี ยน
แบบรู ปแบบของบุคคล จนทํ าให้ ชุมชนนันเกิดค่านิยมร่ วมได้ นอกจากนียังค้ นพบอีกว่าทุนทาง
สังคมที มีอยู่ในบุคคลอาจจะเกิ ดผลลบต่อผลประโยชน์ ส่วนบุคคล แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
และ/หรื ออาจเป็ นประโยชน์ตอ่ บุคคล แต่สง่ ผลลบต่อกลุม่ เครื อข่าย เช่น การโจรกรรมผ่านเครื อข่าย
ดังนัน ทุนทางสังคมทีเหมาะสมในสังคมหนึงอาจจะไม่เหมาะสมกับอีกสังคมก็ได้ จึงมีความจําเป็ น
อย่างยิงทีจะต้ องศึกษารู ปแบบของทุนทางสังคมทีเหมาะสม ก่อนทีจะพัฒนาและส่งเสริ มให้ มีการ
ใช้ ทนุ ทางสังคมในรูปแบบนัน
- ทุนทางสังคมระดับกลาง (Meso Social Capital) เป็ นการวิเคราะห์
ทุนทางสังคมเชิงโครงสร้ าง (Structural Social Capital) โดยการศึกษาจะเน้ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ และลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างปั จเจก/บุคคลทีมีความหลากหลายลักษณะใน
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การก่ อตัวเป็ นกลุ่ม/ชุมชน/เครื อข่ายหรื อ/และกระบวนการรวมกลุ่ม/เครื อข่าย โดยเฉพาะการ
รวมกลุม่ กันในแนวราบ จนเกิดโครงสร้ างองค์กรในแนวราบ (Horizontal Organization Structure)
ซึงมีลกั ษณะเฉพาะจนทําให้ กลุม่ /ชุมชนได้ รับประโยชน์ร่วมกันได้ รวมทังศึกษาการรวมตัวของกลุม่
และการกระจายผลประโยชน์ร่วมกัน โดยอาศัยเครื อข่ายสังคม (Social Network) ทีมีคา่ นิยมและ
บรรทัดฐานร่ วมกัน (Associated Values and Norms) ในทีสุดทําให้ เกิดการร่ วมมือและ
ประสานงานกัน รวมทังมีกระบวนการตัดสินใจร่วม (Collective/transparent Decision Making
Process) และมีการตรวจสอบระหว่างกันได้ ในชุมชุมเครื อข่าย
ดังนันการศึกษาส่วนใหญ่เกียวกับรู ปแบบลักษณะของเครื อข่าย (Nature
of Network) ซึงนักวิชาการหลายท่านได้ พยายามศึกษารูปแบบของเครื อข่าย เช่น Burts (2000) ได้
ศึกษาคุณลักษณะของเครื อข่าย โดยพิจารณาความสัมพันธ์แบบใกล้ ชิด (Closed System) โดยเชือ
ว่า คุณลักษณะของความสัมพันธ์ ที ใกล้ ชิ ดมากเท่ าไหร่ จะส่งผลให้ การเคลือนย้ ายของข้ อมูล
ข่าวสารและทรั พยากรจากจุดหนึงไปจุดหนึงใช้ เวลาน้ อยเท่านัน โดย Burts ได้ แบ่งรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ ของเครื อข่ายออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ เครื อข่ายทีเกิดขึนความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
(Interpersonal Network) เครื อข่ายเพือผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Network) ในขณะที
Putnam (2002) and Woolcock (2001) ได้ แบ่งความสัมพันธ์ออกเป็ น 3 รูปแบบคือ ทุนผูกพันทาง
สังคม (Bonding Social Capital) ทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม (Bridging Social Capital) และ
ทุนเชือมโยงทางสังคม (Linking Social Capital) อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายท่านยังให้
ความสําคัญคุณลักษณะของบุคคลในเครื อข่ายกับคุณลักษณะของเครื อข่ายทีเกิดขึนในกลุม่ /ชุมชน
เพือแสดงให้ เห็นความเชือมโยงการศึกษาระหว่าง Micro และ Meso Level และเป็ นกรอบใน
การศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะบุคคลทีแตกต่างต่อคุณลักษณะของเครื อข่ายทีแตกต่างกัน เช่น
การศึกษาของ Burts (2000) พบว่า ลักษณะพิเศษของผู้นําหรื อผู้ทีมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้น
ให้ เกิดความเชือมโยง เช่น Accountability of Leader และความต้ องการเพิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของแต่ละบุคคล เป็ นต้ น มีความสัมพันธ์ กบั รู ปลักษณะของเครื อข่าย หรื อกล่าวอีกนัยก็
คือลักษณะของผู้นํามีอิทธิพลต่อรูปแบบของเครื อข่าย และยังเชืออีกว่า ถ้ าทราบว่าบุคคลทีเป็ นผู้นํา
หรื อผู้มีบทบาทสําคัญต่อการก่อตัวของเครื อข่ายหรื อกลุม่ อย่างไรจะทําให้ ทราบว่า ทําไมต้ องร่วมตัว
เป็ นเครื อข่าย และการก่อร่างสร้ างเครื อข่ายทําได้ อย่างไร
- ทุนทางสังคมระดับมหภาค (Macro Social Capital) เป็ นการศึกษา
ที ให้ ค วามสํ า คัญ กับ ระบบเครื อ ข่า ยที ฝั งตัว อยู่ใ นและ/หรื อ เป็ นส่ว นหนึ งของระบบเศรษฐกิ จ
System) และระบบวัฒนธรรม/บรรทัดฐาน
(Economic
System) การเมื อง (Political

11
(Cultural/Normative System) ในระดับมหภาค รวมทังการเชือมโยงระหว่างเครื อข่าย นอกจากนี
ยังให้ ความสําคัญกับปั จจัยในระดับมหภาคทีมีอิทธิพลต่อรูปแบบของเครื อข่าย
นักวิชาการหลายท่าน เช่น Brown (2005) เป็ นต้ น เชือว่า แม้ ว่าเครื อข่าย
ทางสังคมเกิ ดจากการรวมตัวเพือแสวงหาผลประโยชน์ รวมกัน แต่ระบบสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง จะสร้ างปั จจัยพืนฐานเพือกระตุ้นบุคคลให้ สร้ างเครื อข่ายร่วมกับผู้อืนๆ ซึงปั จจัยพืนฐาน
ทีกระตุ้นให้ เกิดการดําเนินธุรกรรมผ่านเครื อข่าย ประกอบดัวย ความมังคัง (Wealth) เป็ นการสร้ าง
เครื อข่ายเพือความมังคังหรื อประโยชน์ทางธุรกิจหรื อการดําเนินธุรกรรมของแต่ละบุคคล สถานะ
(Status) เป็ นการสร้ างเครื อข่ายเพือสร้ างชือเสียงทางสังคม และการชอบสังคม (Sociability) เป็ น
การรวมตัวเพือสร้ างประโยชน์ให้ ผ้ อู ืนๆ
แนวคิดทุนทางสังคมในต่างประเทศได้ ให้ ความสัมพันธ์ ทางสังคมในลักษณะ
เครื อข่ายทีมีความไว้ วางใจระหว่างกัน มีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน โดยชีให้ เห็นผลประโยชน์
จากการนําทุนทางสังคมไปประยุกต์ใช้ ในด้ านการจัดสรรระเบียบสังคม การกําหนดกฎเกณฑ์การ
อยู่ร่วมกัน การแลกเปลียนข้ อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึงนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ทุนมนุษย์
และประชาธิปไตย
2) แนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย
ทุน ทางสัง คมเริ มกล่า วถึ ง ในปี 2532 ในบทความชื อ “ทุน ทางสัง คมกับ ความ
เจริญ” ของ นิธิ เอียวศรี วงศ์ กล่าวถึงทุนทางสังคมในฐานะทีมีอยู่แล้ วในสังคม และหาทางพัฒนา
ให้ เข้ มแข็งขึน (นิธิ เอียวศรี วงศ์ , 2531 อ้ างถึงใน นิธิ เอียวศรี วงศ์ , 2539) ซึงหลังการเกิด
วิกฤติการณ์เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 มีนกั คิดและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ ประเมินว่า ปั ญหา
สํ า คัญ เกิ ด จากการพัฒ นาที ผ่ า นมาขาดการนํ า จุ ด เด่ น หรื อ สิ งดี ง ามที มี ใ นสัง คมไทยไปใช้
โดยเฉพาะวัฒนธรรมและประเพณีทีดีงามซึงถือว่าเป็ นทุนทางสังคม และในขณะเดียวกันการที
สังคมไทยยังคงดํารงอยูไ่ ด้ เนืองจากมีทนุ ทางสังคมหลงเหลืออยู่ เช่น ความเมตตากรุณา ความเอือ
อาทร สายใยผูกพันภายในครอบครัว/ชุมชน ฯลฯ ทําให้ แนวคิดนีได้ รับความสนใจและเป็ นที
ยอมรับว่ามีความจําเป็ นต่อการพัฒนาประเทศเพิมขึนเรื อยๆ
อานันท์ กาญจนพันธ์ (2541) กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ วิธีคิด ระบบความรู้ ใน
การจัดการวิถีของความเป็ นชุมชน เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่
ร่ ว มกัน ในสัง คม ไม่ว่า จะเป็ นความสัม พัน ธ์ ระหว่า งมนุษ ย์ กับมนุษ ย์ มนุษ ย์ กับธรรมชาติห รื อ
อมนุษย์กบั สิงเหนือธรรมชาติ ซึงจัดเป็ นเรื องทีต้ องอาศัยวิธีคิดเชิงซ้ อนและเกียวข้ องกับเรื องระบบ
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ความรู้ ภูมิปัญญา อีกทังยังต้ องอาศัยกฎเกณฑ์มากํากับการใช้ ความรู้ นนั ซึงอาจเป็ นในรู ปของ
จารี ต ประเพณี กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ ทางสังคม พร้ อมกันนันก็ ต้องมีองค์ กรเข้ ามาทํ าหน้ าที
จัดการเรื องนันๆ เช่น การใช้ ทรัพยากรต่างๆ การจัดการทุน เป็ นต้ น
ประเวศ วะสี (2542) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของทุน ทางสัง คมว่า คื อ การที คนมา
รวมกัน เอาความดีมารวมกัน เอาความรู้มารวมกัน เพือนําไปสู่พลังทางสังคมทีจะแก้ ปัญหาต่างๆ
ได้ ทกุ อย่าง
ไพบูล ย์ วัฒ นศิ ริ ธ รรม (2542) อธิ บ ายว่ า ทุน ทางสัง คมถื อ ว่ า เป็ นนามธรรม
หมายถึง ความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิน ความสามัคคี การรวมพลัง การมีองค์กร มีหน่วยทีจะ
จัดการ จัดระบบต่างๆในชุมชน มีศลิ ปวัฒนธรรม มีจดุ รวมใจ มีศีลธรรม มีความสมัครสมานรักใคร
กลมเกลียวกัน สิงต่างๆเหล่านี เรี ยกว่า ทุนทางสังคม ซึงจะเป็ นพืนฐานของท้ องถินและชุมชนให้
เกิดการพัฒนาทีเข้ มแข็งอย่างจริงจังและยังยืน
ขณะเดียวกัน อมรา พงศาพิชญ์ (อ้ างถึงใน บัวพันธ์ พรหมพักพิง , 2546 : 124138) ได้ ให้ ความหมายของทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ ทางสังคมทังในแนวราบและแนวตัง
ระหว่างบุคคล สถาบันและ/หรื อองค์กร ทังในรู ปปั จเจกบุคคล กลุม่ และเครื อข่าย ทังนีร่ วมค่านิยม
และบรรทัดฐานทีสังคมยึดถื อ ซึงมีผลต่อวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน และ
ประชาสัง คม นอกจากนี เขายัง มองทุน ทางสัง คมโดยทํ า ความเข้ า ใจกับ ระบบอุปถัม ภ์ ซึงใน
สังคมไทยมีความสัมพันธ์ ในเชิงอุปถัมภ์ ซึงมีลกั ษณะของการเอือประโยชน์ ต่อกันระหว่างคนที
เข้ าถึงทรัพยากรต่างๆได้ ยากกว่ากับคนทีเข้ าถึงได้ ง่ายกว่า นอกจากนี ยังเห็นว่า การสร้ างประชา
สังคมให้ มีความเข้ มแข็งนัน ควรเกิ ดจากองค์ กรนอกภาครัฐ เพราะการสร้ างประชาสังคมโดย
ภาครัฐเป็ นการทําลายประชาสังคม
นอกจากนี แนวคิ ด เรื องทุ น ทางสัง คมยัง เข้ ามามี บ ทบาทในระดับ นโยบาย
ระดับชาติ กองทุนเพือการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund: SIF) ถือว่าเป็ นองค์กรทีมี
จุดประกายเรื องทุนทางสังคมในวงการพัฒนาของประเทศไทย ซึงได้ ปิดตัวลงในภายหลัง โดย
บุคคลทีมีบทบาทสําคัญต่อการให้ คํานิยามและแนวคิด คือ อเนก นาคะบุตร ซึงเป็ นผู้อํานวยการ
ในขณะนัน อเนก (2545) กล่าวถึงทุนทางสังคมในลักษณะของความเข้ มแข็งของชุมชน เป็ นคุณค่า
เดิมทีมีอยู่แล้ วในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นความมีนําใจต่อกัน การแบ่งปั นซึงกันและกัน ความเอือ
อาทรต่อกัน การเกาะเกียวกันทางสังคม การรวมกลุม่ เป็ นองค์กร หรื อการจัดตังเป็ นเครื อข่ายต่างๆ
เช่น กลุม่ ออมทรัพย์ กลุม่ เกษตรผสมผสาน เครื อข่ายโรงสีชมุ ชน เป็ นต้ น ทุนทางสังคมนี คือ พลัง
ทีจะขับเคลือนชุมชนต่างๆ ให้ มีความสามารถในการเพิมมูลค่าและทุนทางสังคมให้ กับชุมชน
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ตนเองมากขึน มีความเท่าทันต่อปั ญหาและมีความสามารถในการจัดการกับปั ญหาได้ มากขึน
และท้ ายทีสุดสามารถพึงพาตนเองได้ จริงในระยะยาว ทังนี ทุนทางสังคมทีมีอยูใ่ นสังคมไทยมีอยู่ 5
รู ปแบบทีเป็ นมรดกตกทอดในสังคมไทย และเป็ นพลังสําคัญในการขับเคลือนการปฏิรูปสังคมไทย
และสร้ างระบบโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Network) ให้ กบั ชุมชนรากฐาน
ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ คือ 1) จิตวิญญาณ ระบบคุณค่า สํานึกท้ องถิน 2) ทุนทางภูมิปัญญา
3) ทรัพยากรมนุษย์ 4) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ 5) การจัดการกองทุนสาธารณะชุมชน
สถาบันเพือการศึกษาวิจยั และนวัตกรรม (Center for Education, Research
and Innovation) ขององค์กรความร่ วมมือเพือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) อธิบายว่า ทุน
ทางสังคม คือ การสร้ างเครื อข่าย และกระบวนการต่างๆ ที มี บรรทัดฐานการปฏิบัติ (Norms)
ค่านิยม(Value) และความเข้ าใจร่ วมกัน (Understanding) ในการเกือหนุนความร่ วมมือภายใน
และระหว่างกลุม่ ต่างๆ ในสังคม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549) เห็นว่า
หากมีการพัฒนาทุนทางสังคมและนํามาใช้ ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ก็จะมีส่วนช่วยทําให้ การ
พัฒนาประเทศไทยมีความยังยืนและประชาชนส่วนใหญ่มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขนึ ภายใต้ สถานการณ์
ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ดังนัน จึงได้ กําหนดความหมายและขอบเขต/องค์ประกอบ
ของ “ทุนทางสังคม”ในบริ บทของสังคมไทยไว้ ดงั นีคือ ทุนทางสังคมในความหมายแคบ (Narrow
Concept) เป็ นการรวมกลุม่ ในแนวราบ (Horizontal Association) ระหว่างประชาชนโดยอาศัย
เครื อข่ายทางสังคม (Social Networks) และบรรทัดฐานร่วมกัน (Associated Norms) เพือทีจะ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันของกลุม่ ซึงมีคณ
ุ ลักษณะในเชิงองค์กรทางสังคมและ/หรื อเศรษฐกิจ ทุน
ทางสังคมในความหมายกว้ าง (Broader Concept) เป็ นการรวมเอากลุม่ ในแนวตังเขามารวมกับ
กลุ่มในแนวราบ ซึงการรวมกลุ่มในแนวตังจะมีลกั ษณะของความสัมพันธ์ ในเชิงลําดับชันและมี
ความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในการกระจายอํ า นาจระหว่ า งสมาชิ ก ของกลุ่ม จึ ง เป็ นการรวมเอา
ความสัมพันธ์ ทงในภาคเอกชนและภาครั
ั
ฐเข้ าด้ วยกัน ภายใต้ วตั ถุประสงค์ทีมีอย่างหลากหลาย
เมือพิจารณาโดยรวม ทุนทางสังคม หมายถึง “ผลรวมของสิงดีงามต่างๆ ทีมีอยูใ่ นสังคม ทังในส่วน
ทีได้ จากการสังสมและการต่อยอดรวมถึงการรวมตัวของคนทีมีคุณภาพเพือสร้ างประโยชน์ ต่อ
ส่วนรวม บนพืนฐานของความไว้ เนือเชือใจ สายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรมทีดีงาม” ซึงหาก
นํามาพัฒนาและใช้ ประโยชน์ อย่างเหมาะสมแล้ วจะเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
และสังคมให้ สมดุลและยังยืน โดยมี ขอบเขต/องค์ประกอบของทุนทางสังคม ควรประกอบด้ วย
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ทุนมนุษย์ ทีมีคณ
ุ ภาพ มีความรู้ สติปัญญาและทักษะ มีคณ
ุ ธรรม มีวินยั และ
ความรับผิดชอบ มีทศั นคติทีดีในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิงมีการรวมกลุม่ และสร้ างเครื อข่าย
เพือสร้ างทําประโยชน์ให้ สว่ นรวม
ทุน ทีเป็ นสถาบั น ได้ แ ก่
สถาบัน ครอบครั ว สถาบัน การศึก ษา ศาสนา
การเมือง รวมทังองค์กรทีตังขึนมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ
ทุนทางปั ญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินยั
จิตสํานึกสาธารณะ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้ องถิน แหล่งประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ฯลฯ
แนวคิดการพัฒนาทุนทางสังคมในทีนี ไม่รวมถึงทุนทางเศรษฐกิจ เช่น ทุนทาง
การเงิน ทุนทางกายภาพทีเป็ นโครงสร้ างพืนฐาน และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เนืองจากทุน
เหล่านีมีการเสือมค่าและต้ องลงทุนอย่างต่อเนืองอยู่ตลอดเวลา ในขณะทีกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุษย์ ให้ ความหมายทุนทางสังคมว่า เป็ นลักษณะทางสังคมทีปั จเจกบุคคล
และองค์กรทางสังคม มีเครื อข่าย (Network ) มีความไว้ วางใจ (Trust ) และการมีบรรทัดฐานใน
การปฏิบตั ิ (Norms) เพือส่งเสริ มให้ เกิดการเกือหนุนและความร่วมไม้ ร่วมมือในการดําเนินงาน ซึง
ก่อให้ เกิดความสามารถในการปรับปรุงสภาวะของสังคม องค์กร และตนเองให้ บรรลุเป้าประสงค์ที
กําหนดร่วมกัน โดยมีกรอบแนวคิดและมิตทิ างทุนทางสังคมไว้ 5 มิติ ได้ แก่
(1) มิติกลุม่ และเครื อข่าย ทําให้ เกิดการรวมกันของระดับบุคคลมาเป็ น
กลุม่ เกิดการรวมพลัง
(2) มิติความไว้ วางใจและความเป็ นอันหนึงเดียวกันเพือเป็ นพลังในการ
ขับเคลือนกิจกรรม
(3) มิติกิจกรรมและความร่ วมมือ แสดงให้ เห็นว่ากฎเกณฑ์หรื อบรรทัด
ฐานของสังคมได้ รับการยอมรับและเกิดความร่วมมือ
(4) มิติความสมานฉันท์ทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมและความ
ขัดแย้ งรุนแรง เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการยอมรับด้ านความแตกต่างและหลากหลาย
(5) มิติอํานาจหน้ าทีและกิจรรมทางการเมือง ความเป็ นอิสระในการ
ตัดสินกําหนดกําหนดการดําเนินชีวิตของตนเอง การตระหนักให้ ความสําคัญของต่อตนเอง ชุมชน
และสังคม
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อย่างไรก็ตาม มีนกั วิชาการจํานวนหนึงได้ ให้ ข้อสังเกตไว้ ว่า ทุนทางสังคมมิใช่ว่า
จะให้ แต่ผลดีเท่านัน หากแต่ยงั สามารถให้ ผลในทางลบแก่ผ้ ถู ือครองหรื อสังคมโดยรวมทีเกียวข้ อง
(Negative Social Capital) ซึงผลทางด้ านลบของทุนทางสังคมอาจแบ่งได้ 3 รูปแบบด้ วยกัน คือ
(1) ก่อให้ เกิดปั ญหาการกีดกันคนนอก (Exclusion problem) กล่าวคือ
ความสัม พัน ธ์ ที แน่ น แฟ้ นของคนกลุ่ม หนึงอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การกี ด กัน ผู้อื นในการเข้ า มาจัด สรร
ทรัพยากรได้ เช่น ก่อให้ เกิดปั ญหาการผูกขาดการจัดสรรทรัพยากรบางอย่างทีเฉพาะเจาะจงให้ แก่
คนทีอยู่ในกลุ่มความสัมพันธ์ เท่านัน เช่น การทีกลุ่มเชือชาติชาวคิวบาได้ ครอบงําในหลายภาค
ธุรกิจของรัฐไมอามี เป็ นต้ น อันเป็ นผลทําให้ ธุรกิจดังกล่าวขาดการแข่งขัน ขาดการพัฒนาเทคนิค
ความรู้ ตลอดจนเกิดต้ นทุนทางสังคมและความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจจากการผูกขาดนัน
(2) ก่อให้ เกิดปั ญหาการจํากัดเสรี ภาพ หรื อจ่ายราคาของการมีพนั ธะกับ
ทุนทางสังคมนันมากจนเกินไป (Heavy Obligation) กล่าวคือ เครื อข่ายหรื อความสัมพันธ์ ที
ใกล้ ชิดและเน้ นเฟ้นมากเกินไป อาจยอมรับเฉพาะแต่คนทีเชือฟั งกฎเกณฑ์ทีเข้ มงวดและไม่ยืดหยุน่
เท่านัน การพยายามทําให้ เกิดการเปลียนแปลงในกฎเกณฑ์ทีบางครังเป็ นผลดีต่อสังคมโดยรวม
จะถูกพิพากษาขับออกจากชุมชนความสัมพันธ์ ทนั ที เช่น ชุมชนชาวจีนในซานฟรานซิสโก แม้ จะ
ช่วยเหลือสมาชิกของชุมชนให้ ก่อตังธุรกิจได้ ง่าย แต่อีกด้ านหนึงก็จะถูกควบคุมอย่างใกล้ ชิดจาก
กลุ่มครอบครัวและบริ ษัททีมีอยู่ ผู้ทีต้ องการทําให้ เกิดการเปลียนแปลงใดๆ จะถูกขับออกจาก
ชุมชนทันที
(3) ก่อให้ เกิดปั ญหาการเข้ าสู่วงั วนของความเลวร้ าย (Downwardleveling Pressure) กล่าวคือ การเข้ าไปอยู่ในกลุม่ ความสัมพันธ์บางรู ปแบบ เช่น แก๊ งวัยรุ่น แก๊ ง
มาเฟี ย แม้ จะให้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายอย่างกับคนในแก๊ ง แต่การอยู่ในกลุ่มดังกล่าวมี
ทังแรงกดดันและวัฒนธรรมหลายๆอย่างทีฉุดดึงให้ ลงสู่ห้วงแห่งความเลวร้ าย ยกตัวอย่างเช่น
วัฒนธรรมการใช้ ความรุ นแรง การเข้ าไปยุ่งเกียวกับยาเสพติด การเรี ยกค่าคุ้มครอง คอรัปชัน
เป็ นต้ น ซึงไม่เป็ นผลดีแต่ประการใดต่อสังคมโดยรวม
ผลการทบทวนวรรณกรรมทีผ่านมาพบว่า การนิยามและสร้ างแนวคิดทุนทาง
สังคมในต่างประเทศจะมุ่งเน้ นและให้ นําหนักกับความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relations) โดย
ส่วนแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทยนัน จะเน้ นความเมตตา กรุ ณา ความเอือเฝื อเผือแผ่ ซึง
เป็ นสิงที มีอยู่แล้ วในสังคมไทย การนิยามและแนวคิดทุนทางสังคมได้ ถูกวิวฒ
ั นาการและนําไป
ทดสอบกับสถานการณ์ทีเกิดขึนจริ ง (Empirical Test) เพือนําผลลัพธ์ทีเกิดขึน มาพัฒนาคํานิยาม
และแนวคิดทุนทางสังคมให้ สะท้ อนความจริ งมากทีสุดและเหมาะสมกับการพัฒนา ดังนัน คํา

16
นิยามและแนวคิดทุนทางสังคมทีจะนํามาประยุกต์ใช้ กับการศึกษานีคือ ทุนทางสังคมเกิดจาก
ระบบความคิด ค่านิยม บรรทัดฐาน และทัศนคติ ทีกลุ่มคนในสังคมหนึงเกิดความตระหนักหรื อมี
ความต้ องการทีจะแก้ ไขหรื อสร้ างเงือนไขเพือประโยชน์ตอ่ สาธารณะร่วมกัน ทําให้ ทกุ คนเกิดความ
ร่ วมมือร่ วมใจ จนเกิดเป็ นพลังร่ วมในทีสุดชุมชน กลุ่มคนจะได้ ผลประโยชน์จากการร่ วมมือร่วมใจ
กัน และบุคคลในชุมชนจะช่วยเหลือซึงกันและกัน เพือแก้ ไขปั ญหาและสร้ างทางเลือกในการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมได้ ตามเป้าหมายทีตังไว้ ดังนันในส่วนของการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ทุนทางสังคม ซึงจําเป็ นต้ องทราบถึงตัวแปรหรื อดัชนีทีแสดงถึงทุนทางสังคม ซึงมี
นักวิชาการได้ ศกึ ษาตัวแปรและดัชนีทีใช้ วดั ทุนทางสังคมไว้ ดังนี
3) การวัดทุนทางสังคม
แนวคิ ด ทุ น ทางสัง คมเป็ นที สนใจของอย่ า งมากในแวดวงการพัฒ นาทํ า ให้
นักวิชาการ/นักวิจยั หลายท่านพยายามทีจะวัดค่าของทุนทางสังคมโดยวิธีตา่ งๆ อาทิ
Knack and Keefer (1997) เสนอวิธีวดั ทุนทางสังคมจากการออกแบบสอบถาม
โดยวัดความไว้ วางใจในระดับต่างๆ จากคําถามลักษณะ ใช่/ ไม่ใช่ และวัดบรรทัดฐานจากคําถาม
ทีแสดงถึงการตระหนักในสิทธิ ความละอายต่อผู้อืน การเคารพหน้ าทีทีมีต่อสังคม ความรู้ สึกผิด
และความซือสัตย์ จากนันสร้ างตัวชีวัดทุนทางสังคม ได้ แก่ ดัชนีทีแสดงถึงการต่างตอบแทนทัวไป
(Generalized Reciprocity) ได้ แก่ กิจกรรมอาสาสมัคร ความไว้ วางใจทางสังคม การพบปะใน
สังคมอย่างไม่เป็ นทางการ และดัชนีทีแสดงถึงการมีปฏิสมั พันธ์ ในสังคม (Social Interactions)
ได้ แก่ การพบปะในสังคมอย่างไม่เป็ นทางการ การเป็ นสมาชิกสโมสรและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
การเมือง และการมีจิตใจเป็ นสาธารณะ (Public-spiritedness)
John D. and Catherine T. Macarthur (2000) เสนอวิธีการวัดทุนทางสังคมว่ามี
2 วิธี คือ 1) การสังเกตพฤติกรรมของคนในสังคมและรวบรวมข้ อมูลจากการสํารวจ และ 2) ระดับ
ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน
Robert Putnam (2000) ได้ จดั ทําเป็ นดัชนีวดั ทุนทางสังคมซึงมี 5 องค์ประกอบ
14 ตัวชีวัด ได้ แก่
(1) ด้ านวิถีชีวิตขององค์กรในชุมชน เช่น ร้ อยละของประชาชนในชุมชนที
เป็ นคณะกรรมการต่างๆ ในชุมชนในรอบปี ร้ อยละของชุมชนทีเป็ นเจ้ าหน้ าทีในชมรมหรื อองค์กรใน
รอบปี จํานวนองค์กรทังหมดต่อประชากร 1,000 คน จํานวนเฉลียของการประชุมองค์กรต่างๆ ใน
รอบปี และจํานวนเฉลียของสมาชิกองค์กร
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(2) ด้ านกิจกรรมทางสังคม เช่น อัตราผู้มาใช้ สิทธิเลือกตังประธานาธิบดี
ร้ อยละของสมาชิกองค์กรทีเข้ าร่วมประชุมในกิจกรรมของโรงเรี ยนและเทศบาลในรอบปี
(3) ด้ านอาสาสมัครชุมชน เช่น จํ านวนขององค์กรไม่แสวงหากํ าไรต่อ
ประชากร 1,000 คน จํานวนเฉลียของเวลาขององค์กรทีปฏิบตั ิงานในโครงการของชุมชนในรอบปี
และจํานวนเฉลียของเวลาทีอาสาสมัครทํางานในรอบปี
(4) ด้ านความสามารถทางสังคมทีไม่เป็ นทางการ เช่น ร้ อยละของ
ประชาชนทีใช้ เวลาบ่อยครังในการเยียมเพือนบ้ าน และจํานวนเฉลียของเวลาทีใช้ เพือการบันเทิง
ในบ้ าน
(5) ด้ านความไว้ วางใจ ได้ แก่ ร้ อยละของประชาชนทีคิดว่าผู้อืนสามารถ
ไว้ วางใจได้ และร้ อยละของประชาชนทีคิดว่าผู้อืนมีความซือสัตย์
Christiaan Grootaert and Thierry van Bastelaer (2002) นักเศรษฐศาสตร์
ประจํา ธนาคารโลกเสนอวิธีการวัดค่าทุนทางสังคมผ่านเครื องมือทีชือว่า The Social Capital
Assessment Tool (SOCAT) ซึงสามารถรวบรวมจัดเก็บข้ อมูลทีสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ ทงเชิ
ั ง
คุณภาพและปริ มาณ ทําให้ ทราบถึงทุนทางสังคมในระดับชุมชน องค์กรและระดับปั จเจกบุคคล
จากการพิจารณาข้ อมูลจากครัวเรื อน ชุมชน และองค์กร ทังนี เครื องมือ SOCAT จะประกอบด้ วย
วิ ธี ก ารสํ า รวจครั ว เรื อ น (House
Survey) แบบสอบถามเกี ยวกับ ชุ ม ชน(Community
Questionnaire) การแนะนําการสัมภาษณ์ (Interview Guide) และการให้ คะแนน(Score sheet)
ตารางที 2.1 รูปแบบเครื องมือ The Social Capital Assessment Tool (SOCAT)
เครื องมือทีใช้ วิเคราะห์

วิธีการเก็บข้ อมูล

คูม่ ือการสัมภาษณ์ลกั ษณะของ
ชุมชน
(Community Profile Interview
Guide)
แบบสอบถามลักษณะและการ
บริการของชุมชน (Community
Characteristic and Services
Questionnaire)

ประชุมกลุม่ (Focus group),
แผนทีชุมชน(Community
Mapping)แผนผังองค์กร
(Diagram Institution)
สัมภาษณ์หาสิงทีสําคัญทําให้
เกิดการตอบสนองในชุมชน
ประชุมกลุม่ (Focus Group)

หน่ วยที
วิเคราะห์
ชุมชน/
องค์กร

ชุมชน

ประเภท
การ
วิเคราะห์
คุณภาพ

ปริ มาณ
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เครืองมือทีใช้ วิเคราะห์
แบบสอบถามครัวเรื อน
(Household Questionnaire)

วิธีการเก็บข้ อมูล
การสํารวจครัวเรื อน

หน่ วยที
วิเคราะห์
ครัวเรื อน/
ปั จเจก
บุคคล
องค์กร

คูม่ ือสัมภาษณ์ลกั ษณะของ
สัมภาษณ์ผ้ นู ําองค์กร ประชุม
องค์กร (Organizational
กลุม่ ทีเป็ นสมาชิกทังในองค์กร
Profile Interview Guide)
และนอกองค์กร
เอกสารสําหรับให้ คะแนน
การให้ คะแนนโดยทีมทีลงพืนที องค์กร
ลักษณะองค์กร
(Organizational Profile
Score Sheet)
ทีมา: Grootaert and Van Bastelaer (2000)

ประเภท
การ
วิเคราะห์
ปริมาณ

ปริมาณ

ปริมาณ

สําหรับการประเมินหรื อวัดทุนทางสังคมในประเทศไทยนันเป็ นเรื องละเอียดอ่อน
เนืองจากมีปัจจัยทีเกียวข้ องเป็ นจํานวนมาก ซึงแต่ละปั จจัยมีการเปลียนแปลงและส่งผลกระทบซึง
กันและกันตลอดเวลา อีกทังสังคมไทยเป็ นสังคมเปิ ด คนไทยและสังคมไทยต้ องเผชิญกับการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วทังจากภายในและภายนอกประเทศ เช่น การทีก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ
การเปลียนจากสังคมชนบทเป็ นสังคมเมือง และการเปลียนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากภาค
เกษตรเป็ นภาคอุตสาหกรรมและบริ การ การกําหนดกฎเกณฑ์และกติกาทางเศรษฐกิจและการค้ า
เป็ นต้ น ปั จจัยทีใช้ ในการวัดทุนทางสังคมในประเทศไทยจึงเป็ นเรื องทีต้ องพิจารณาอย่างถีถ้ วน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ (2548)
กําหนดดัชนีทนุ ทางสังคม ซึงประกอบด้ วย 5 มิติ 40 ดัชนี ได้ แก่

ได้ ศึกษาและ

(1) มิติกลุ่มและเครื อข่าย ทีก่อให้ เกิดการรวมกันของบุคคลเป็ นกลุ่ม มี
12 ดัชนี
(2) มิติความไว้ วางใจและความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันเพือเป็ นพลังใน
การขับเคลือนกิจกรรมมี 7 ดัชนี
(3) มิตดิ ้ านกิจกรรมร่วมและความร่วมมือมี 4 ดัชนี
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(4) มิติด้านความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันในและความขัดแย้ งและ
ความรุนแรง 10 ดัชนี
(5) มิติด้านอํานาจหน้ าทีและกิจกรรมทางการเมือง ความเป็ นอิสระใน
การตัดสินกําหนดกําหนดการดําเนินชีวิตของตนเอง การตระหนักให้ ความสําคัญของต่อตนเอง
ชุมชนและสังคม มี 7 ดัชนี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) แบ่งกรอบ
ตัวชีวัดทุนทางสังคมทีสําคัญ ประกอบด้ วย ตัวชีวัดในเชิง Input/Output และตัวชีวัดในเชิง
สนับสนุนให้ เกิดทุนทางสังคม โดยตัวชีวัดทุนทางสังคมในเชิง Input/Output ได้ แก่ 1) กลุ่มและ
เครื อข่าย ทีแสดงมิติของทุนทางสังคมในเชิงโครงสร้ างเป็ นตัวชีวัดเชิง Input ทีก่อให้ เกิดทุนทาง
สังคม 2) ความไว้ วางใจ มักใช้ แสดงทุนทางสังคมในเชิงแนวคิด ซึงอาจเป็ นได้ ทงตั
ั วชีวัดเชิง Input
/Output ได้ แก่ การคาดคะเนพฤติกรรมของคนหรื อประสบการณ์จากความไว้ วางใจ/การขอความ
ช่วยเหลือ และ 3) กิจกรรมร่ วมและความร่วมมือ เป็ นดัชนีชีวัดทีการแสดงออกของทุนทางสังคม
ในเชิง Output โดยจะเห็นว่าเมือมีการรวมกลุ่มและมีความไว้ วางใจเกิดขึน ก็จะมีผลลัพธ์ ออกมา
ให้ เห็น และสามารถสังเกตหรื อจับต้ องได้ ได้ แก่ การสือสารทีก่อให้ เกิดทุนทางสังคม การมีพวก
พ้ องหรื อถูกทิงให้ อยู่โดดเดียวเป็ นผลทีเกิดจากการมี/ไม่มีทุนทางสังคม และการมีอํานาจในการ
ตัดสินชีวิตตนเอง
อย่างไรก็ตาม สศช. ได้ พฒ
ั นาเครื องมือในการวัดทุนทางสังคม โดยแปลงแนวคิดจาก
"นามธรรม" ไปสู่ "รูปธรรม" ทีสามารถจับต้ องได้ หรื อวัดออกมาได้ โดยแบ่งตัวชีวัดออกเป็ น 2 ระดับ คือ
(1) ระดับ Micro เป็ นการประเมินผลทุนทางสังคมทีเป็ นทุนมนุษย์ ซึงคน
มีบทบาทหลักในการพัฒนาองค์กร/ประเทศให้ เจริญก้ าวหน้ า โดยทุนมนุษย์ทีเป็ นทุนทางสังคมนัน
จะต้ องเป็ นคนทีมีความไว้ เนือ เชือใจ มีนําใจและเอืออาทร และมีความเชือในระบบคุณค่าและ
หลัก ศีลธรรมที ดี เช่น คุณธรรม วินัย ความซือสัตย์ และจิ ตสํานึกสาธารณะ เป็ นต้ น โดยแบ่ง
ตัวชีวัดออกเป็ น 6 มิติ ได้ แก่
(1.1) มิติด้านกลุ่มและเครื อข่าย ทุนทางสังคมมักจะขึนอยู่กบั
การรวมกลุม่ ของคนในสังคม เนืองจาก กลุม่ และเครื อข่ายจะช่วยให้ เกิดการแบ่งปั นข้ อมูล ซึงทําให้
มีการลดพฤติกรรมฉวยโอกาสและเสริ มสร้ างกิ จกรรมร่ วม โดยข้ อมูลที จะใช้ วัด ประกอบด้ วย
ความหนาแน่นของสมาชิก ความแตกต่างของสมาชิก ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างภายในกลุ่ม
และความสัมพันธ์ภายนอกกลุม่ เช่น การมีกลุม่ ออมทรัพย์/กลุม่ อาชีพ/กองทุนหมู่บ้านในหมู่บ้าน
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การเป็ นสมาชิ ก กลุ่ม สหกรณ์ / กองทุน หมู่บ้ า น กลุ่ม ที มี อ ยู่ใ นหมู่บ้ า นมี ก าร ทํ า งาน/ติ ด ต่อ กับ
เครื อข่ายนอกหมูบ่ ้ าน/ชุมชน เป็ นต้ น
(1.2) มิติด้านความไว้ วางใจและความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
เนืองจากความไว้ วางใจเป็ นนามธรรมทีวัดได้ ยาก และสามารถมีความหมายทีแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละบุคคล การวัดจึงเน้ นไปทีความไว้ วางใจทัวไปและความไว้ วางใจเฉพาะเจาะจง โดยข้ อมูลทีจะ
ใช้ วดั ประกอบด้ วย ความไว้ วางใจในเพือนบ้ าน ผู้อุปถัมภ์ คนแปลกหน้ า และมุมมองของความ
ไว้ วางใจ ทีเปลียนไปตามกาลเวลา เช่น คนในชุมชน/คนไทยส่วนใหญ่ไว้ วางใจได้ ความไว้ วางใจที
ท่านมีตอ่ ตํารวจ/ ทหาร/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต./อบจ. ต่อความช่วยเหลือของคนส่วนใหญ่ในชุมชน
(1.3) มิติด้านกิจกรรมร่ วมและความร่ วมมือในระบบสังคม
ประชาธิปไตย กิจกรรมร่วมในชุมชน หรื อระหว่างประชาชนจะเกิดขึนไม่ได้ หากไม่มีทนุ ทางสังคม
ปรากฏอยู่ในชุมชนนันๆ การวัดทุนทางสังคม จึงเป็ นเครื องชีให้ เห็นถึงสภาพแวดล้ อมของสังคม
การเมืองในสังคมนันๆ เช่น การลงแขกเกียวข้ าว โดยข้ อมูลทีจะใช้ วดั ประกอบด้ วย ขอบเขตของ
กิ จกรรมร่ วม ชนิ ดของกิ จกรรมที กระทํ า และการประเมินผลความตังใจและการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมรวม เช่น จํ านวนครังของการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของชุมชนในรอบปี ทีผ่านมา ความ
คิดเห็นต่อการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ ไขปั ญหาของคนในชุมชน เป็ นต้ น
(1.4) มิติด้านข่าวสารและการสือสาร การเข้ าถึงข่าวสารและ
การสือสารเป็ นเครื องมือในการช่วยคน ในชุมชนให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาของตนเองได้ ทังในด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ ข้อมูลข่าวสารช่วยในการตัดสินใจหรื อการส่งเสียงในเรื องต่างๆ ทีมี
ผลกระทบต่อตนเอง ข้ อมูลทีจะใช้ วดั ประกอบด้ วย จํานวนแหล่งทีมาของข่าวสาร และสือทีใช้ ใน
การสือสาร เพือแยกแยะความแตกต่างหรื อความสัมพันธ์ ระหว่างแหล่งข่าวทีมาจากกลุ่มและ
เครื อข่ายทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น ความถีในการรับข่าวสารจากเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ความถีในการรับข่าวสารจากวิทยุ/หนังสือพิมพ์ ความไว้ วางใจต่อข้ อมูล จากสือ
ของรัฐ/เอกชน/สือมนุษย์ เป็ นต้ น
(1.5) มิติด้านการร่วมกลุม่ ทางสังคมและการผนวกเข้ าร่วมชุมชน
หรื อสังคม ประกอบขึนมาจากรู ปแบบความสัมพันธ์ ของคนทีมีลกั ษณะแตกต่างกัน และมักนําไปสู่
ความขัดแย้ งได้ ง่ายการรวมกลุ่มทุนทางสังคมอาจจะเกิดขึนจากปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมทีเกิดขึน
ตลอดเวลา เช่ น การพบปะผู้คนในที สาธารณะ การเข้ าร่ วมกิ จกรรมกี ฬา โดยข้ อมูลที จะใช้ วัด
ประกอบด้ วย สาเหตุของความแตกต่างและกลไกในการแก้ ไขปั ญหา เช่น ความแตกต่างของสมาชิก
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กลุ่มในฐานะทางการเงิน/ความรํ ารวยก่อให้ เกิดปั ญหา ปั ญหาทีเกิดจากความแตกต่างของสมาชิก
กลุม่ นําไปสูค่ วาม รุนแรงในหมูบ่ ้ าน/ชุมชน ความรู้สกึ ของท่านทีมีตอ่ ผู้คนในหมูบ่ ้ าน/ชุมชน เป็ นต้ น
(1.6) มิติด้านการมีอํานาจและกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง
การได้ มาซึงทรัพย์ สินและความสามารถของคนในการมีส่วนร่ วมต่อรอง ควบคุมหรื อมีอิทธิพลต่อ
สถาบัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน โดยข้ อมูลทีจะใช้ วดั ประกอบด้ วย ความรู้ สกึ เกียวกับความสุข
ความมี ประสิทธิ ภาพ ความสามารถของ คนหรื อหัวหน้ าครั วเรื อนในกิ จกรรม หรื อผลลัพธ์ ทาง
การเมืองที เกี ยวข้ องกัน เช่น ทัศนคติต่อการพัฒนา คุณภาพชี วิตให้ ดีขึน สาเหตุทีไปลงคะแนน
เลือกตัง เป็ นต้ น
(2) ระดับ Macro เป็ นกรอบตัวชีวัดทีจะทําการประเมินผลของทุนทาง
สังคมทีเป็ นปั จจัยแวดล้ อมทุนมนุษย์ทีจะหล่อหลอมให้ เป็ นคนทีมีคณ
ุ ภาพ ซึงเป็ นข้ อมูลระดับภาพ
กว้ าง ประกอบด้ วย สถานภาพของสถาบันทางสังคม วัฒนธรรม และองค์ ความรู้ /ภูมิปัญญา
ท้ องถิน ซึงจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
2.1.2 แนวคิดทุนมนุษย์
นักวิชาการด้ านเศรษฐศาสตร์ ทวโลก
ั
ได้ พยายามประเมินคุณค่าการลงทุนในมนุษย์มาก
ขึนเรื อยๆ โดยในยุคแรกๆ เป็ นการประเมินคุณค่าของมนุษย์ออกมาเป็ นตัวเงินทีคงที ในยุคต่อมา
ได้ แสดงให้ เห็นว่า ทุนมนุษย์ เป็ นปั จจัยที สําคัญในกระบวนการผลิต และการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เช่นเดียวกับจํานวนแรงงาน ทีดิน เงินทุน ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี นักวิชาการใน
กลุม่ นีทีสําคัญ เช่น Chow (1993), Borensztein and Ostry (1996) and Hu and Mohsin
(1997) เป็ นต้ น เชือว่า ทุนมนุษย์เป็ นปั จจัยความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทํา
การทดลองสํารวจเหตุผลของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วของกลุ่มประเทศเอเชีย
เช่น ประเทศจีน พบว่า ถ้ าการศึกษาการขยายทางเศรษฐกิจของประเทศจีน โดยไม่ได้ พิจารณาทุน
มนุษย์ จะทําให้ ได้ คา่ ประสิทธิภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) สูงเกินความ
เป็ นจริ ง แต่ถ้านําทุนมนุษย์มาเป็ นองค์ประกอบในการศึกษาพบว่า การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศจีน เกิดจากการเพิมขึนของปั จจัยนําเข้ า (Input factors = Capital and Labour) และ
บทบาทของ TFP ทีสนับสนุนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนซึงเดิมน้ อยมากอยู่แล้ ว
และเมื อนํ าทุนมนุษย์ เข้ าไปเป็ นองค์ ประกอบในการศึกษาพบว่าบทบาทของ TFP ต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จลดลง แต่เนืองจากในระยะทีผ่านประเทศจีนมีความสามารถในการ
ระดมทุนจากต่างประเทศ และพัฒนาทุนมนุษย์ให้ สามารถดูดซับ (Absorptive Capacity)
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เทคโนโลยีทีฝั งตัวอยู่ในทุนหรื อเครื องจักรที นําเข้ ามาได้ เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ
Spencer and Spencer (1993) ได้ เรี ยกศักยภาพของทุนมนุษย์ว่า สมรรถนะของ
บุคลากร (Competency) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลทีสามารถปฏิบตั ิงาน จนได้ ผลงานที
เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรอย่างต่อเนืองและดีขนึ ซึงปั จจัยสําคัญทีทําให้ บคุ คลมีคณ
ุ ลักษณะเช่นนัน
ประกอบด้ วย 1) แรงจูงใจ หมายถึง สิงทีบุคคลนันต้ องการอย่างแท้ จริ ง ซึงส่งผลต่อความมุ่งมันที
จะปฏิ บัติ ง าน เช่ น ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ เป็ นต้ น 2) คุณ ลัก ษณะทางกายภาพที สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สูง สง่า จนทําให้ เกิดความเชือมันในตนเอง
ในการควบคุม สถานการณ์ เป็ นต้ น 3) ทัศนคติ และค่า นิ ย มของบุค คลก็ มี ส่ว นสํา คัญ ต่อ การ
ปฏิบตั ิงานเช่น กัน สุดท้ ายก็ คือความรู้ และทักษะเป็ นความสามารถในการปฏิบตั งานให้ บรรลุ
เป้าหมายทีตังไว้
ผลการศึกษาของ Spencer and Spencer ทําให้ นกั วิชาการหลายท่านให้ ความสนใจ
แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์มากขึน และได้ มีการศึกษาทุนมนุษย์เพิมเติม เช่น พบว่าทุนมนุษย์มี
ลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับปั จจัยอืนๆ ในกระบวนการผลิต ตรงทีสามารถถูกสะสมได้ อย่างไม่มี
ขอบเขตจํากัด (Accumulation of Human Capital) เพราะการสะสมทุนมนุษย์จะเกิดค่าเสือม ถ้ า
ไม่มีการพัฒนาต่อยอด แต่ถ้ามีการพัฒนาต่อยอดจะกลายเป็ นปั จจัยเอือต่อการสะสมทุนมนุษย์ให้
มีมากอีกในอนาคต ทังนีก็เพราะว่าผลผลิตทีเพิมสูงขึนนัน เกิดจากการเปลียนแปลงคุณภาพของ
คนในองค์กรนันเอง นอกจากนีการศึกษาในอดีตได้ ให้ ความสําคัญกับการเชือมโยงการพัฒนาทุน
มนุษ ย์ กับระบบการศึก ษาของประเทศเท่า นัน โดยเชื อว่า การพัฒ นาทุน มนุษ ย์ ที ล้ ม เหลวของ
ประเทศเกิดจากความล้ มเหลวของระบบการศึกษาในประเทศนันๆ ดังนันการวัดความสําเร็ จหรื อ
ความล้ มเหลวของทุน มนุษย์ มักจะหยิบยกนโยบายปฏิรูปการศึกษา การปรั บเปลียนรู ปแบบ
หลักสูตร การลดจํานวนนักเรี ยนต่อครูหนึงคน หรื อการเพิมค่าใช้ จ่ายต่อหัวของเด็กนักเรี ยนมาเป็ น
ประเด็นถกเถียง เมือเกิดปั ญหาคุณภาพของแรงงานในสังคมต่างๆ
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั นักวิชาการหลายท่าน เช่น Heckman (2000) เป็ นต้ น ได้ วิจารณ์
ว่าการพัฒนาทุน มนุษ ย์ ในอดีตยังมองข้ ามประเด็น สําคัญหลายประการ ทํ า ให้ การพัฒนาทุน
มนุษย์ล้มเหลว เพราะความล้ มเหลวในการพัฒนาทุนมนุษย์อาจจะเกิดขึนได้ จากหลายสาเหตุ มิใช่
แต่เพียงปั ญหาในระบบการศึกษาเท่านัน แต่การพัฒนาทุนมนุษย์เป็ นกระบวนการทีดํารงอยูต่ ลอด
ชีวิตหรื อการเรี ยนรู้ สามารถกระทําได้ ตลอดชีวิต ทังในและนอกระบบการศึกษา โดยเริ มตังแต่เกิด
ซึงสิงแวดล้ อมภายในบ้ านและบุคคลในครอบครัวจะมีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างยิงต่อการพัฒนา
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ทุนมนุษย์ของเด็กในช่วงนี อีกทังผลจากการศึกษายังพบอีกว่า กระบวนการพัฒนานอกระบบ
การศึกษามีความสําคัญมากยิงขึนในยุคปั จจุบนั เพราะผลจากการศึกษาเปรี ยบเทียบการพัฒนา
ทุนมนุษย์ในช่วงเด็กก่อนวัยเรี ยน มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงทีสุด และสูงกว่าการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในช่วงชีวิตอืน ยิงไปกว่านัน กระบวนการเรี ยนรู้ ไม่ได้ หยุดภายหลังจากสําเร็ จ
การศึก ษา แต่บุค คลจะเกี ยวพัน กับ การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ใ นด้ า นต่า งๆ ที จะเกิ ดขึนมา
มากมายภายหลังสําเร็จการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝี มือในทีทํางาน ดังนันคํานิยามของ
ทุนมนุษย์ได้ ปรับเปลียนให้ สะท้ อนแนวคิดและความเชือในยุคปั จจุบนั คือ ทุนมนุษย์สามารถสะสม
ได้ อย่างไม่มีขอบเขตจํากัด ต้ องพัฒนาให้ คนสามารถเรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวิต จะสามารถสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อย่างยังยืน
ผลการศึกษาของ Heckman (2000) ยังพบอีกว่าการพัฒนาทักษะแรงงานในการทํางาน
การพัฒนาความรู้จากประสบการณ์ในด้ านต่างๆ เพิมเติม จะส่งเสริ มให้ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ของการพัฒนาทุนมนุษย์ในช่วงหลังวัยเรี ยนสูงมากขึนเป็ นลําดับ นอกจากนีการพัฒนาทุนมนุษย์
ให้ สมบูรณ์ไม่ควรให้ ความสําคัญกับการพัฒนาสติปัญญาเท่านัน ในยุคปั จจุบนั ต้ องมีจริ ยธรรมใน
การทํางาน ความสามารถในการปรับตัว ทํางานร่ วมกับผู้อืนเป็ นทีม และทักษะทางสังคม ซึงสิง
เหล่านีจะให้ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระดับทีสูงไม่ยิงหย่อนไปกว่าการพัฒนาสติปัญญา
การพัฒนาทุนมนุษย์ภายในองค์กรตามแนวคิดดังกล่าวเป็ นทียอมรับอย่างแพร่หลายมาก
ขึนเรื อยๆ เพราะว่ากระแสการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว รุ นแรง และไร้ ทิศทางตามแต่บริ บทของ
ปั จจัยทีเกียวข้ องของโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ในปั จจุบนั ทําให้ หลายองค์กรต้ องปรับตัวเพือความอยูร่ อด
และแข่งขันได้ ภายใต้ สภาวการณ์ทีเต็มไปด้ วยคูแ่ ข่งขันทังจากภายในประเทศและนอกประเทศ ซึง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็ นแนวทางหนึงทีจะมีบทบาทสําคัญต่อการยกระดับขององค์กร
หลายองค์กรได้ นําการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาเป็ นกลยุทธ์ ในการแข่งขันและพัฒนาองค์กร เพือมุ่ง
สูค่ วามเป็ นเลิศ สามารถสร้ างมูลค่าเพิม (Value added) ให้ กบั องค์กร และแข่งขันได้ ในระดับโลก
จึงทํ าให้ หลายท่านยอมรั บคํานิยามทุนมนุษย์ ทีเน้ นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรสูงขึน หลาย
องค์กรจึงให้ ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์มาจนกระทังปั จจุบนั มีความพยายามลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้ วยวิธีการต่างๆ ซึงเน้ นการปรับเปลียนกระบวนการคิดใหม่ ให้ เป็ นกระบวนการ
คิด ในเชิ ง นวัตกรรม การคิดเชิ ง สร้ างสรรค์ แ ละการคิด แบบองค์ ร วมในเชิ ง บูร ณาการ รวมทัง
กระบวนทัศน์และการปรับเปลียนพฤติกรรมให้ มีความเป็ นผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ทีกว้ างไกล และผลักดัน
การเปลียนแปลงใหม่ๆให้ สอดรับกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปตามทิศทางของกระแสสังคมได้
อย่างเหมาะสม ดังนัน ในวงการวิชาการด้ านการพัฒนาองค์กรถือว่า ทุนมนุษย์ เป็ นสินทรัพย์
ประเภทหนึงขององค์กร และวัดไม่ได้ (Intangible Assets) ซึงสินทรัพย์ทีวัดไม่ได้ ภายในองค์กรมี
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อยู่มากมาย แต่สินทรัพย์ทีวัดไม่ได้ เหล่านีจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากน้ อยเพียงใด ก็
ต่อเมือสินทรัพย์ เหล่านี อยู่ภายใต้ กรอบกลยุทธ์ ขององค์กร หรื ออีกนัยหนึงคือสนับสนุนและ
สอดคล้ องต่อกลยุทธ์ ขององค์กรนันเอง ดังนันเมือจะพิจารณามูลค่าของสินทรั พย์ทีวัดไม่ได้ จึง
จะต้ องเริ มต้ นจากกลยุทธ์ ขององค์กรเป็ นสําคัญ จากนันถึงพิจารณาว่ามีสินทรั พย์ ใดบ้ างที
สอดคล้ องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์กร ซึงสินทรัพย์ทีวัดไม่ได้ ทีสอดคล้ องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ขององค์กรจะมีคณ
ุ ค่ามากกว่าสินทรัพย์ทีวัดไม่ได้ ธรรมดา
นัก วิ ชาการด้ านการพัฒนาทุนมนุษย์ ได้ พยายามศึก ษาคุณลัก ษณะของบุคลากรของ
องค์ ก รเพื อให้ อ งค์ กรต่า งๆ สามารถพัฒ นาบุคลากรให้ สามารถแข่ง ขันและสอดคล้ อ งกับ การ
เปลียนแปลงของโลก อันทีจริ งมีนกั คิดเกิดขึนมากมาย แต่ในการศึกษาครังนีจะขอกล่าวถึงเฉพาะ
แต่นกั คิดทีได้ รับการอ้ างอิงมากทีสุดทังในและต่างประเทศ บุคคลเหล่านันคือ
Kaplan and Norton (2004) เป็ นผู้เชียวชาญการพัฒนาองค์กร และได้ ให้ คําจํากัดความ
เกียวกับความสอดคล้ องและสนับสนุนกลยุทธ์ของสินทรัพย์ทีวัดไม่ได้ วา่ "ความพร้ อมในการปฏิบตั ิ
ตามกลยุทธ์" ซึงทังคูม่ องว่าถ้ าองค์กรสามารถทีจะอธิบายกลยุทธ์ของตนเองได้ โดยอาศัยเครื องมือ
บริ หารการจัดการทีเรี ยกว่า Balanced Scorecard องค์กรควรทีจะประเมินความพร้ อมของ
สินทรัพย์ทีวัดไม่ได้ ในการสนับสนุนกลยุทธ์ ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิงองค์กรทีมีความพร้ อม
มาก สินทรัพย์ทีวัดไม่ได้ เหล่านันจะยิงสามารถแปลงเป็ นสินทรัพย์ทีวัดได้ อย่างรวดเร็ วมากขึน
ตัวอย่างของการแปลงสินทรัพย์ทีวัดไม่ได้ ส่สู ินทรัพย์ทีวัดได้ เช่น การแปลงความสามารถในด้ าน
นวัตกรรมของบุคลากรภายในองค์กร สูส่ ินค้ าและบริ การใหม่ๆทีก่อให้ เกิดรายได้ ให้ กบั องค์กร เป็ น
ต้ น และได้ เสนอแนะว่า ลักษณะของทุนมนุษย์ทีสามารถสนับสนุนการพัฒนาองค์กรมีทงหมด
ั
5
ประการทีสําคัญคือ
1) ความสามารถหรื อทักษะทีสําคัญ (Strategic Skills/Competencies) ซึง
ได้ แก่ทกั ษะ ความสามารถ และความรู้ ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทีสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของ
องค์กร (กว่าร้ อยละ 80 ของ Balanced Scorecard ทีสํารวจทีมีการกําหนดปั จจัยด้ านนีเป็ น
วัตถุประสงค์หลักทางด้ านการเรี ยนรู้ และการพัฒนา) การทํา Balanced Scorecard จะช่วยให้
องค์กรสามารถกําหนด ทักษะและความสามารถทีสําคัญทีบุคลากรในระดับต่างๆ ขององค์กร
จะต้ องมีเพือทําให้ กลยุทธ์ ทีวางไว้ ได้ เกิดขึนจริ ง ดังนันช่องว่าง (Gap) ทีเกิดขึนระหว่างทักษะที
บุคลากรควรจะมีและทักษะทีบุคลากรมีอยูใ่ นปั จจุบนั จึงเป็ นสิงทีผู้บริหารควรทีจะหาทางลด
2) ภาวะผู้นํา (Leadership) ได้ แก่ ความพร้ อมและความสามารถของผู้นําใน
ระดับต่างๆ ขององค์กร เพือทําให้ การดําเนินงานขององค์กรมุ่งสูก่ ลยุทธ์ทีได้ ตงไว้
ั (ร้ อยละ 90 ของ
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Balanced Scorecard ทีสํารวจได้ มีการให้ ความสําคัญกับปั จจัยในด้ านภาวะผู้นํา) ซึงคล้ ายกับ
ในเรื องของความสามารถหรื อทักษะทีสําคัญ ในแง่ทีองค์กรสามารถทีจะกําหนดคุณลักษณะที
สําคัญของผู้นําในแต่ละระดับจาก Balanced Scorecard และสามารถหาช่องว่างระหว่าง
คุณลักษณะของภาวะผู้นําทีควรจะมีและทีมีอยู่ในปั จจุบนั และหาแนวทางในการลดช่องว่างนัน
เช่นเดียวกัน
3) วัฒนธรรมองค์ กรและการรั บรู้ ในกลยุทธ์ ขององค์ กร (Culture and
Strategic Awareness) หมายถึงการ รับรู้ ในวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และการมีวฒ
ั นธรรมทีร่ วมกันใน
การนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ (ร้ อยละ 90 ขององค์กรทีสํารวจให้ กบั ความสําคัญกับปั จจัยประการนี)
ลักษณะของวัฒนธรรมทีองค์กรต้ องการทีจะมีได้ ถกู กําหนดขึนจากกลยุทธ์ขององค์กรจากนันจะมี
การสํารวจทังลูกค้ าและพนักงาน เพือหาความสอดคล้ องและเชือมโยงของวัฒนธรรมทัวทังองค์กร
4) ความสอดคล้ องร่ วมกันภายในองค์ กร (Strategic Alignment) ได้ แก่ความ
สอดคล้ องของวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดําเนินงาน รวมถึงปั จจัยในการจูงใจ (Incentives) ที
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ขององค์กรในทุกระดับ (ร้ อยละ 70 ให้ ความสําคัญกับปั จจัยนี) เนืองจาก
Balanced Scorecard จะทําให้ เป้าหมายในการทํางานและผลตอบแทน (Incentives) ของบุคลากร
ทุกคนสอดคล้ องต่อกลยุทธ์ขององค์กร ดังนันวัตถุประสงค์หลักทีองค์กรทุกแห่งควรจะมีก็คือความ
สอดคล้ องทังในด้ านเป้าหมายและผลตอบแทนของบุคลากรทังองค์กรต่อกลยุทธ์ขององค์กร
5) การแบ่ งปั นและถ่ ายทอดความรู้ (Strategic Integration and Learning) ที
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ขององค์กร (ร้ อยละ 60 ให้ ความสําคัญกับปั จจัยนี) การจัดทํา Balanced
Scorecard จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารสามารถทีจะกําหนดลําดับความสําคัญของสิงทีองค์กรจะต้ องรี บเร่ง
ดําเนินการไม่ว่าจะเป็ นในด้ านของการให้ บริ การลูกค้ า การพัฒนาสินค้ าและบริ การใหม่ๆ หรื อใน
ด้ านการผลิต
นักวิชาการอีกหนึงท่านทีผู้คนกล่าวถึงมากทีสุดคือ ศาสตราจารย์ Howard Gardner ท่าน
ได้ เขียนหนังสือเรื อง Five Mind for the Future ได้ กล่าวถึงสิงทีจะนําพามนุษย์ไปสูก่ ารเป็ นสุดยอด
ผู้นํา หรื อยอดคนทีเต็มเปี ยมไปด้ วยศักยภาพจิต และความสามารถในการดําเนินชีวิตและประสบ
ความสําเร็ จ ทังในด้ านการงาน และการดําเนินชีวิต ในโลกยุคศตวรรษที 21 จะต้ องมี 5 จิตที
สําคัญดังนีคือ
1) จิตชํานาญการ/จิตแห่ งวิทยาการ (Disciplined Mind) หมายถึง ความรู้
ความชํานาญในศาสตร์ วิทยาการในการมองแบบภาพรวม โดยเข้ าใจและประยุกต์ใช้ วิทยาการ
แขนงต่าง ๆเพือตอบโจทย์หรื อแก้ ปัญหาทีเกิดขึนในชีวิตจริ งได้ รวมไปถึงความสามารถเชิง

26
พฤติกรรมในการแสวงหา พัฒนาความรู้และทักษะอย่างไม่มีวนั สินสุด เพือปรับปรุ งสิงทีเล่าเรี ยน
มาให้ ดีขึนอย่างต่อเนือง หรื อกล่าวอีกนัยก็คือ การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต คิดเป็ น ทําเป็ นนันเอง ซึง
Gardner ได้ ให้ ไว้ 5 แนวทางในการสร้ างจิตแห่งวิทยาการในทุนมนุษย์ ประกอบด้ วย ปลูกฝั งให้
รู้จกั คิดแบบเป็ นระบบและมีเหตุผล ส่งเสริ มการคิดนอกกรอบ และทดลองและลงมือปฏิบตั ิด้วย
ตนเอง เพือให้ คดิ เป็ นทําเป็ น คิดแบบบูรณาการองค์รวม รวมทังส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2) จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ
ประเด็นทีสําคัญจากสิงต่าง ๆ ทีพบเห็นหรื อรับรู้ และสามารถทีจะจําแนกแยกย่อยพิจารณาทําให้
เข้ าใจสิงต่าง ๆ ทีเคยอยู่กนั เป็ นองค์รวมให้ มีความชัดเจนยิงขึน เป็ นการเลือกข้ อมูลทีสําคัญจาก
ข้ อมูลมากมาย ทีได้ รับจากหลายๆ แหล่ง และจัดการกับข้ อมูลได้ อย่างสมเหตุสมผล ทําความ
เข้ าใจกับข้ อมูลและประเมินข้ อมูลโดยปราศจากอคติ ผสมผสานให้ กลายเป็ นข้ อมูลใหม่ ทีมี
ความหมายต่อตนเองและผู้อืน สังสม ต่อยอด สร้ างนวัตกรรมความรู้ แนวทางการเสริ มสร้ างจิต
แห่งการสังเคราะห์ ให้ กบั ทุนมนุษย์หรื อการฝึ กฝนให้ เกิดจิตแห่งการสังเคราะห์ควรส่งเสริ ม ใน
ประเด็น ดังนี เปิ ดประสบการณ์ และแสวงหาความสัมพันธ์ ของสรรพสิง ตลอดจนฝึ กตีประเด็น
ช่วยคิดให้ ชดั เจน อีกทังแยกแยะข้ อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น
3)
จิตแห่ งการสร้ างสรรค์ หรื อมีความคิดสร้ างสรรค์ ด้วยการฝึ กฝน
(Creating Mind) หมายถึง กระบวนการทางความคิดในการสร้ างสิงใหม่ ๆ ทีสร้ างสรรค์และหลุด
จากกรอบเดิม และสามารถนําความคิด สร้ างสรรค์มาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา เป็ นยิงกว่าจิตชํานาญ
การและจิตสังเคราะห์ โดยเป็ นการผลิตความคิดใหม่ๆ พร้ อมตังคําถามทีแตกต่างไปจากเดิม และ
กําเนิดเป็ นวิธีคดิ ทีสดใหม่ ซึงก็อาจจะกลายเป็ นคําตอบทีคาดไม่ถึง Teresa and Mukti (2008) นัก
บริ หารแนวหน้ าของโลก ได้ ศกึ ษาเสริ มงานของ Gardner โดยเชือว่าการบริ หารและพัฒนาองค์กร
ยุคใหม่ ภายใต้ ความคิดสร้ างสรรค์ปัจจัยทีทําให้ บคุ คลเกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้ มี 3 ประการคือ
แรงจูงใจ (Motivation) ความรู้ และความชํานาญ (Expert in technical and intellectual
knowledge) และทักษะในการคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking Skill)
ในช่วงสองทศวรรษทีผ่านมานี บรรดากองทัพนักคิดทังหลาย ไม่ว่าจะเป็ น
นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา และนักประสาทวิทยา ต่างให้ ความสนใจไปทีความคิดสร้ างสรรค์และ
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ โดยมีความพยายามทีจะค้ นคว้ าเพือหาที มาของความคิด
สร้ างสรรค์ว่ามีต้นกําเนิดจากสิงใด แต่อย่างไรก็ดีมีสิงหนึงทีนักวิชาการต่างๆ เห็นพ้ องต้ องกันคือ
ความคิดสร้ างสรรค์นนไม่
ั ได้ เกิดขึนมาอย่างฉับพลันเหมือนกับปาฏิหาริ ย์ แต่จากการวิจยั พบว่า
ความคิดสร้ างสรรค์นนเกิ
ั ดมาจากการเชือมโยงภายในของเส้ นประสาทในระบบประสาท Edward
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De Bono (1992) หนึงในนักคิดคนสําคัญเจ้ าของผลงานหนังสือ Lateral Thinking ทีได้ รับเผยแพร่
อย่างกว้ างขวาง และได้ เสนอแนวทางในการคิดแบบใหม่ทีเรี ยกว่า การคิดทางข้ าง (Lateral
Thinking) เป็ นวิธีคิดและการแก้ ปัญหาทีแตกต่างไปจากกรอบวิธีการคิดแบบเดิมๆ โดยเน้ นให้ ใช้
จินตนาการทุกชนิด รวมไปถึงสิงทีเราคิดว่าไม่สามารถทีจะทําได้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการ
แก้ ปัญหา ซึงวิธีการ “คิดข้ างทาง” ของ De Bono สอดคล้ องกับแนวคิด จิตแห่งการสร้ างสรรค์ซงึ
เป็ น 1 ใน 5 จิต ที Gardner ระบุไว้ ในหนังสือ Five Minds for the Future ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความเปลียนแปลงและสร้ างความแตกต่างจากสิงเดิมหรื อแนวทางเดิมทีมีอยู่ ด้ วยการเปิ ดรับทัง
จากภายในและภายนอก (Inside Out and Outside In) นอกจากนี De Bono ยังยําอยู่เสมอว่า
ความคิดสร้ างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็ นทักษะทีสามารถสร้ างและพัฒนาได้ ด้วย เทคนิคต่างๆ
ดังนันการบุคคลจะสร้ างนวัตกรรมขึนมาได้ จึงต้ องมีจิตแห่งการสร้ างสรรค์ประกอบรวมอยู่ในตัว
ของบุคคลนัน
4) จิตเคารพ (Respectful Mind) หมายถึง การอ่อนน้ อมถ่อมตนให้ เกียรติและ
เคารพในความคิดของผู้อืน รวมถึงเปิ ดใจให้ กว้ าง รับฟั งทุกความคิดเห็น ทีแตกต่างจากความคิด
ของตัวเอง เป็ นการตอบสนองต่อคนและกลุม่ คนทีมีความแตกต่างหลากหลายอย่างเห็นอกเห็นใจ
และเป็ นไปในทางสร้ างสรรค์เป็ นความพยายามทีจะเข้ าใจ และทํางานร่วมกันกับคนทีแตกต่างกัน
เป็ นการขยายขอบเขตของความอดกลัน และความถูกต้ องเหมาะสมของสังคมและการเมือง หรื อ
กล่าวง่ายๆ ก็คือ จิตเคารพเป็ นการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล และกลุม่ บุคคลนันเอง
ซึงจิตแห่งความเคารพมี 2 ประเภท ความเคารพนําไปสู่ความสมานฉันท์ และความเคารพคือ
พืนฐานของความสําเร็ จ ค่านิยม จิตแห่งความเคารพเป็ นประตูส่กู ารสร้ างสรรค์และพัฒนา
ประเทศ Gardner ยังค้ นพบอีกว่าการปลูกฝั งแนวคิดจิตแห่งความเคารพ ต้ องเริ มตังแต่เกิดและ
ต้ องกระทําให้ สอดคล้ องกันไป ทังทีบ้ านและทีโรงเรี ยน เพราะหากขาดทีหนึงทีใดไปแล้ ว การอบรม
สังสอนมักจะไม่ได้ ผล
5) จิตจริยธรรม (Ethical Mind) หมายถึง ความคิดทียึดหลักจริ ยธรรม คุณธรรม
และความรับผิดชอบ ต่อสังคมและส่วนรวม และสอดคล้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีเน้ น
ความรู้ คคู่ ณ
ุ ธรรม การปลูกฝั งจิตแห่งคุณธรรมให้ เกิดขึนในสังคม Gardner ยังกล่าวต่อไปอีกว่า
ุ ธรรม มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ทุกสาขาอาชีพมีความจําเป็ นทีจะต้ องมีคณ
และควรปลูกฝั งคุณธรรม ซึงเป็ นบรรทัดฐานในสังคม โดยเริ มต้ นทีปลูกฝั งคุณธรรมจากทีบ้ าน เป็ น
การสนับสนุนทางแนวดิง (Vertical Support) หมายถึง ครอบครัวทีจะมีส่วนหล่อหลอมเด็ก ทัง
ทัศนคติ ค่านิยม และความเชือในการใช้ ชีวิต การปลูกฝั งจิตแห่งคุณธรรมให้ เกิดขึนในสังคม ส่วน
การสนับสนุนทางแนวราบ (Horizontal Support) หมายถึง เพือนร่ วมงาน และคนรอบตัว เมือเด็ก
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เข้ าสูว่ ยั รุ่นพวกเขาจะมีพฤติกรรมชอบเลียนแบบเป็ นคุณลักษณะทีเป็ นนามธรรมค่อนข้ างมาก แต่
มีความสําคัญในเชิงบทบาทในหน้ าทีการงาน และบทบาทในการเป็ นพลเมือง เป็ นการไตร่ ตรองถึง
ธรรมชาติของงาน รวมทังความต้ องการ และความปรารถนาของสังคมทีเราดํารงอยู่ โดยมีแนวคิด
ทีสําคัญว่า “บุคคลจะตอบสนองต่อจุดประสงค์ ทีเหนือไปกว่าประโยชน์สว่ นตนได้ อย่างไร” และ
“ประชาชนจะทํางานโดยปราศจากความเห็นแก่ตวั และพัฒนาส่วนรวมได้ อย่างไร
จิต 5 ประการดังกล่าว Gardner บอกว่า เกิดขึนจากการผสมผสานแนวคิดในการ
ขับเคลือนและการพัฒนาประเทศในยุคสังคมหลังฐานความรู้ และเป็ นคุณลักษณะสําคัญทีต้ องมี
เพราะจะช่วยให้ บคุ คลนัน สามารถรับมือได้ ทงสิ
ั งทีคาดหวัง และสิงทีไม่คาดคิด ซึงถ้ าปราศจากจิต
5 ประการนีแล้ ว บุคคลจะตกอยู่ภายใต้ อํานาจของพลังทีตนเองก็ไม่เข้ าใจ และไม่สามารถควบคุม
อะไรได้ Gardner ยังยําอีกว่า “คนทีขาดความชํานาญการ ไม่อาจประสบความสําเร็ จในงานที
ต้ องการได้ และจะถูกจํากัดอยู่แค่งานทีตําต้ อย คนทีขาดจิตสังเคราะห์ ก็จะถูกโถมทับด้ วยข้ อมูล
และไม่สามารถตัดสินใจได้ อย่างรอบคอบ ทังเรื องงานและเรื องคน ส่วนคนทีขาดความคิด
สร้ างสรรค์จะถูกทดแทนด้ วยคอมพิวเตอร์ และคนทีมีไฟสร้ างสรรค์ สําหรับคนทีขาดจิตเคารพก็ไม่
ควรค่าต่อการได้ รับความเคารพจากคนอืน อีกทังยังเป็ นภัยต่อทีทํางานและสาธารณชนด้ วย
สุดท้ ายคนที ขาดจิตจริ ยธรรม จะทํ าให้ โลกขาดคนทํ างานทีซือสัตย์ และพลเมืองที มีความ
รับผิดชอบตามไปด้ วย
2.1.3 แนวคิดทุนทางปั ญญา การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ ร่วมกัน
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ซึงพัฒนาจากการสร้ างสรรค์
องค์ความรู้ ของมนุษย์ ได้ ทําให้ โลกก้ าวเข้ าสู่ยคุ สังคมความรู้ ความรู้ ทีแพร่ กระจายออกไปอย่าง
กว้ าง ทําให้ โลกเชือมโยงถึงกัน องค์กรทุกองค์กรในสังคมไม่วา่ จะผลิตสินค้ าหรื อบริการรูปแบบใดก็
ตาม จึงต้ องเริ มสะสมทุนการผลิตรูปแบบใหม่ทีเรี ยกกันว่า ทุนทางปั ญญา
1) ทุนทางปั ญญา
แม้ ว่าเป็ นการยากทีจะให้ คําจํากัดความของทุนทางปั ญญา เนืองจากเป็ นสิงที
มองไม่เห็นและมีการเปลียนแปลงโดยธรรมชาติ แต่นกั วิชาการหลายท่านได้ พยายามให้ คําจํากัด
ความทีชัดเจน ซึงสามารถจําแนกออกเป็ น 2 กลุ่มคือ คําจํากัดความทีกว้ าง หมายถึง “ความ
แตกต่างระหว่างมูลค่าทางการตลาดและค่าทางบัญชี” (James, 1997) “วัตถุทางปั ญญาซึงถูก
สร้ างขึน จับรวบรวม และยกระดับขึนเพือสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั ทรัพย์สิน” (Klein and Prusak in
Stewart, 1997) และ “ทรัพย์สินทีไม่มีตวั ตน (Intangible Assets) หรื อทรัพย์สินความรู้
(Knowledge Assets)” (Guthrie, 2001)

29
ส่ วนความหมายทีแคบจะอ้ างถึง “ผลรวมในความรู้ ของสมาชิกและวิธีการปฏิบตั ิ
ในการแปลความรู้ ให้ อยู่ในรูปของยีห้ อ เครื องหมายการค้ าและกระบวนการ” (Roos et al. 1998)
“การเป็ นเจ้ าของความรู้ การประยุกต์ประสบการณ์ เทคโนโลยีขององค์กร ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
และความชํานาญของผู้เชียวชาญ ซึงทําให้ บริษัทสามารถแข่งขันได้ ในตลาด” (Edvinsson, 1997)
อย่างไรก็ตามเป็ นทียอมรับว่า การเพิมขึนของทุนทางปั ญญา การเพิมพูนความรู้
ความสัม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า และความชํ า นาญ กลายเป็ นทรั พ ยากรที มี ค วามสํ า คั ญ มากต่ อ
ความแข็งแกร่งและความสําเร็ จของธุรกิจ
สําหรับประเทศไทยได้ มีผ้ ทู ีนิยามทุนทางปั ญญาไว้ หลายท่านเช่นกัน แต่โดยรวม
เป็ นการศึกษาทุนทางปั ญญาเพือการพัฒนาชุมชน โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถินในการแก้ ไขปั ญหา
ผ่านกระบวนการบริ หารจัดการองค์ความรู้ อาทิ เสรี พงศ์พิศ (2548) ได้ กล่าวว่า “ทุนทางปั ญญา
ได้ แก่ การเรี ยนรู้ ร่วมกันในการปฏิบตั ิและนําเอาความรู้ ทีมีอยู่ในชุมชน และความรู้ จากภายนอก
ชุมชน มาสังเคราะห์เป็ นปั ญญาและการจัดการเพือให้ การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ และระหว่างภายในชุมชนกับภายนอกชุมชน เป็ นไปอย่างรักษาความสมดุลไว้ ได้ ”
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) ให้ ความหมายไว้ ว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้
ความคิดความสามารถ ความชัดเจนทีกลุ่มชนได้ จากประสบการณ์ทีสังคมใช้ ในการปรับตัวและ
ดํารงชีวิตในระบบนิเวศ หรื อสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ และสิงแวดล้ อมทางสังคม และ
วัฒนธรรมของกลุม่ ชนนัน
หากวิเคราะห์ คํานิยามทีกล่าวมาข้ างต้ น จะพบว่า คํานิยามทุนทางปั ญญา มี
ความหลากหลายและความแตกต่าง ทังนีขึนอยู่กบั เนือหาสาระทีทุนทางปั ญญาจะครอบคลุมถึง
จากความหมายทีได้ กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุปได้ ว่า ทุนทางปั ญญา หมายถึง ความสามารถใน
การคิดและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูล (ข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูลดิบ หรื อตัวเลข) และข่าวสาร (ข้ อมูลที
ผ่านการวิเคราะห์เพือนํามาใช้ ประโยชน์ ในการบริ หารจัดการและตัดสินใจ) ทังทีไหลเวียนอยู่
ภายในและเชือมต่อกับภายนอก อย่างเป็ นระบบและเชือมโยงกับความรู้ อืนๆ จนเกิดเป็ นความ
เข้ าใจ พร้ อมทีจะนําไปใช้ ประโยชน์ ซึงเรี ยกสิงนันว่า ความรู้ทีจะปรากฎทังในรู ปของทฤษฎีเพือใช้
อ้ างอิงทางวิชาการและรูปของแนวทางทีสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
อย่างไรก็ ตามความรู้ ที เกิ ดขึนต้ องมีการประยุกต์ ใช้ เพื อการพัฒนา เช่น สร้ าง
มูลค่าเพิม ลดต้ นทุน ลดระยะเวลา เป็ นต้ น จึงจะถือว่าเป็ นทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital)
และ/หรื อ นวัตกรรม (Innovation) และทีสําคัญการทีองค์กรและชุมชนสามารถสร้ างและรักษาทุน
ทางปั ญญาเพือใช้ เป็ นเครื องมื อในการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันและ/หรื อจัดการกับ
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ปั ญหาสังคมและสิงแวดล้ อมได้ อย่างยังยืน ขึนอยู่กบั ความสามารถขององค์กร/ชุมชนในการทําให้
การเรี ยนรู้ในองค์กรไหลเวียนอย่างต่อเนือง ไม่สญ
ู เสียไปพร้ อมกับการลาออกหรื อเกษี ยณอายุของ
บุคลากร ดังนันองค์กรควรต้ องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ ของบุคลากร (Individual Learning)
ควบคู่กับการจัดการให้ ความรู้ ในตัวบุคคลเป็ นความรู้ ขององค์กรหรื อเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
(Learning Organization)
2) การจัดการความรู้
จากคําจํากัดความของทุนทางปั ญญาดังกล่าวข้ างต้ น สะท้ อนภาพไว้ ชดั เจนว่า
ทุนทางปั ญญา/นวัตกรรมเกิดจากการจัดการความรู้ ซึงมีนักวิชาการในหลากหลายสาขา เช่น
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนักบริ หารจัดการ เป็ นต้ น ได้ พยายามพัฒนากรอบการวิเคราะห์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็ นระบบมากขึน
Lotus and IBM (2000) ได้ ระบุว่า องค์ประกอบของโครงสร้ างการจัดการความรู้ ทีมี
ประสิทธิภาพควรประกอบด้ วย คน (People) สถานทีหรื อพืนทีการเรี ยนรู้ (Place) และสิงทีเป็ นความรู้
(Things) ดังนี
คน (People)
คณะบุคคล ผู้เชียวชาญ
ลูกค้ า เพือนร่วมงาน

บริบท (Context)
ความสัมพันธ์
องค์กร ชุมนุมชน
สถานทีหรื อแหล่ ง
ติดต่ อสือสาร (Places)
ระดมสมองเรี ยนรู้

สิงทีเป็ นความรู้ (Things)
ออกแบบ กักเก็บ
จัดหมวดหมู่ แบ่งปั น

ภาพที 2.2 องค์ ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้
ทีมา : Lotus and IBM (2000)
(1) คน (People) หมายถึง พนักงาน ลูกค้ า เพือนร่วมงาน ผู้เชียวชาญ
และบุคคลอืน ๆ ซึงเป็ นศูนย์กลางความสําเร็ จของการประกอบการขององค์กร ซึงองค์กรจะรวบรวม
ข้ อมูลความเชียวชาญของแต่ละบุคคล เพือมอบหมายงานให้ ตรงกับความรู้ และความสามารถทีมี
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(2) สถานทีหรื อแหล่ งติดต่ อสือสาร (Place) เป็ นสถานทีทีคนเข้ ามา
เพือระดมสมอง เรี ยนรู้ และมีปฏิสมั พันธ์ หรื อทํากิจกรรมร่วมกัน ซึงอาจอยู่สถานทีเดียวกันหรื อ
แตกต่างกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น คนในองค์กรสามารถระดมความคิดเห็นร่วมกัน ซึงอาจอยู่ในรูปของ
การประชุมในห้ องประชุม การประชุมผ่านเครื อข่ายทางไกล เป็ นต้ น
(3) สิงทีเป็ นความรู้ (Things) ได้ แก่ ข้ อมูล สารสนเทศ และ
กระบวนการ ซึงถูกออกแบบ รวบรวม และจัดหมวดหมู่ โดยมีการจัดการความรู้สามารถให้ ผ้ ใู ช้
เข้ าถึงและประยุกต์ใช้ ความรู้เหล่านีสูเ่ ป้าหมายขององค์กรได้
Srikantaiah and Koenig (1999) ได้ กล่าวไว้ ว่าการจัดการความรู้ เป็ นการ
ผสมผสานของระบบ ทุนทางปั ญญา และทุนทางสังคม (Systems + Intellectual Capital+ Social
Capital = Knowledge Management) ซึงมีรายละเอียดองค์ประกอบของการจัดการความรู้
(Knowledge management) ทีพอจะสรุปได้ คือ
(1) ระบบ (Systems) เป็ นระบบทีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื อข่ายและการสือสารมาสนับสนุน เช่น ระบบบริ หารจัดการเอกสาร การรื อปรับระบบ
กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบคลังข้ อมูล
(2) ทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital) ได้ แก่ ข้ อมูลข่าวสาร
ทรัพย์สินทางปั ญญา และประสบการณ์ เป็ นองค์ประกอบซึงสามารถสร้ างความมันคงให้ กบั
องค์กรได้
(3) ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็ นความสัมพันธ์ทางใจของกลุม่
คนทีมีความไว้ วางใจซึงกันและกัน มีบรรทัดฐานทางสังคมร่ วมกันเป็ นแนวทางทีทําให้ เกิดการ
จัดสรรอํานาจและความรับผิดชอบอย่างไม่เป็ นทางการ และมีการแลกเปลียนข้ อมูลความรู้ ใน
ลักษณะสัมพันธ์ฉนั ท์มิตร
จากองค์ประกอบการจัดการความรู้ ทีได้ กล่าวมาข้ างต้ น การนําระบบบริ หาร
จัดการความรู้ มาใช้ ในองค์กรนัน ต้ องมีกระบวนการจัดการความรู้ ซึงมีนกั วิชาการได้ เสนอ
กระบวนการจัดการความรู้ ไว้ ดงั ต่อไปนี
Marquardt (1996) กล่าวว่า การจัดการความรู้ในองค์กรถือว่าเป็ นหัวใจของการ
เรี ยนรู้ในองค์กร องค์กรทีประสบความสําเร็จอย่างเป็ นระบบนันได้ มีการนําเอากระบวนการย่อยทัง
4 กระบวนการมาประยุกต์และใช้ ในองค์กรโดยมีรายละเอียดกระบวนการย่อยดังนี
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(1) กระบวนการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) องค์กร
สามารถแสวงหาความรู้ ได้ จากทังภายในและภายนอกองค์กร ซึงการแสวงหาความรู้ ภายนอก
องค์กร เช่น การเปรี ยบเทียบสมรรถนะกับองค์กรอืนๆ การเข้ าร่วมประชุม การจ้ างทีปรึกษา การ
อ่านจากสือสิงพิมพ์ตา่ ง ๆ การร่ วมมือกับองค์กรอืน ๆ การสร้ างพันธมิตร ในขณะทีการแสวงหา
ความรู้ ภายในองค์กร เช่น การมุ่งความสนใจไปยังความรู้ ของทีมงานทีรู้ การเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ การสนับสนุนอย่างต่อเนืองในการเปลียนแปลงกระบวนการทํางานใหม่ ๆ
(2) กระบวนการสร้ างความรู้ (Knowledge Creation) มีสว่ นเกียวข้ อง
กับประเภทของความรู้ ทีประกอบด้ วยความรู้ ทีชัดแจ้ ง และความรู้ ทีซ่อนเร้ น ความรู้ ทงั 2 ประเภท
สามารถอธิบายด้ วยวิธีการ 4 แบบ ซึงแต่ละแบบได้ ใช้ ในการสร้ างความรู้ ประกอบด้ วย
(2.1) การสร้ างความรู้ ทีซ่อนเร้ นไปเป็ นความรู้ ทีซ่อนเร้ น (Tacit
to Tacit Creation of Knowledge) เป็ นความรู้ ทีเกิดขึนในตัวบุคคล โดยบุคคลหนึงได้ ผ่านความรู้
ไปยังอีกบุคคลหนึง เช่น ความเกียวข้ องสัมพันธ์ในการฝึ กงานกับผู้บงั คับการ โดยทังสองได้ ทํางาน
ด้ วยกันอย่างใกล้ ชิด การฝึ กงานสามารถเรี ยนรู้ ว่าอะไรคือความรู้ ทีซ่อนเร้ นของผู้บงั คับการ
การเรี ยนรู้ แบบนีค่อนข้ างมีข้อจํากัดของการสร้ างความรู้ ความรู้ ซ่อนเร้ นดังกล่าวไม่สามารถ
กลายเป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ งได้ และองค์กรไม่สามารถทีสกัดหรื อดึงเอาความรู้ ดงั กล่าวออกมา
ทังหมดได้ โดยง่าย
(2.2) การสร้ างความรู้ ทีชัดแจ้ งไปเป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ ง (Explicit
to Explicit Creation of Knowledge) ความรู้ ลกั ษณะนีได้ มาโดยการผสมผสานและการ
สังเคราะห์ความรู้ ทีชัดแจ้ งทีปรากฏอยู่ เช่น ผู้จดั การองค์กรรวบรวมและสังเคราะห์สารสนเทศของ
องค์กร การสร้ างความรู้แบบนี มีข้อจํากัดสําหรับการสร้ างความรู้ ใหม่ ๆ เพราะการสร้ างลักษณะนี
มุง่ ให้ ความสนใจเพียงความรู้ทีปรากฎมีอยูแ่ ล้ วในองค์กร
(2.3) การสร้ างความรู้ ทีซ่อนเร้ นไปเป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ ง (Tacit to
Explicit Creation of Knowledge) การสร้ างความรู้ ลกั ษณะนีเกิดขึนเมือมีบางคนนําความรู้ ที
ปรากฏอยู่แล้ วมาเพิมเติมหรื อผสมผสานด้ วยความรู้ ทีซ่อนเร้ นต่าง ๆ ของตนเข้ าไป และออกแบบ
ความรู้ บางสิงบางอย่างขึนมาใหม่ ซึงสามารถนําไปแบ่งปั นทัวองค์กร เช่น ผู้จดั การองค์กรใช้
ความรู้ ทีซ่อนเร้ นมาปรับเข้ ากับระบบใหม่เพือนํามาควบคุมการจัดทํางบประมาณสําหรับองค์กร
เป็ นต้ น (คนญีปุ่ น มีความสามารถพิเศษในการพัฒนาความรู้แบบนีมาก)
(2.4) การสร้ างความรู้ ทีชัดแจ้ ง ไปเป็ นความรู้ ทีซ่อนเร้ น
(Explicit to Tacit Creation of Knowledge) การสร้ างความรู้แบบนีเกิดขึนเมือมีความรู้ ทีชัดแจ้ งที
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เกิดขึนใหม่ ทีถูกรวบรวมไว้ สมาชิกในองค์กรได้ มีการนํามาเรี ยนรู้ เพือออกแบบความรู้ ทีซ่อนเร้ น
ใหม่ เช่น ในทีสุกระบวนการจัดทํางบประมาณแบบใหม่ของผู้จดั การ ได้ กลายมาเป็ นแนวทางใหม่
ในการทํางานทีได้ มีการนํามาใช้ ในองค์กร
การสร้ างความรู้ ทังหมด 4 แบบทีกล่าวมา จะมีปฏิสมั พันธ์ กนั อย่าง
ต่อเนืองไม่หยุดนิง ความรู้แต่ละประเภทมีการหมุนเวียนทีก่อผลมากยิงขึนเรื อย ๆ
(4) กระบวนการกักเก็บและกู้คืนความรู้ (Knowledge Storage and
Retrieval) ซึงเกียวข้ องกับกระบวนการด้ านเทคนิค เช่น การบันทึกฐานความรู้ และกระบวนการที
เกียวข้ องกับคน เช่น ความทรงจําของหมูค่ ณะ ความทรงจําส่วนบุคคล และการสร้ างความสัมพันธ์
ในการกักเก็บความรู้ ทําให้ สามารถค้ นหาและเข้ าถึงความรู้ได้ อย่างรวดเร็ว และถูกต้ อง
(5) กระบวนการถ่ ายโอน และการใช้ ความรู้ (Knowledge Transfer
and utilization) เกียวข้ องกับสารสนเทศ ความรู้ ทีมีการขับเคลือนทางกลไกอิเล็กทรอนิกส์ และ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ทังทีเจตนาและไม่เจตนา การถ่ายโอนความรู้ แบบเจตนา เช่น
การบันทึกรายงาน กระดานข่าว การอบรม เป็ นต้ น ส่วนการถ่ายโอนความรู้แบบไม่เจตนา เช่น
การหมุนเวียนงาน การเปลียนสมาชิกในกลุม่ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม Peter M. Senge (1994) ได้ พฒ
ั นากรอบการวิเคราะห์การพัฒนา
องค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยรรู้ ในหนังสือ The Fifth Discipline โดยในหนังสือได้ กล่าวว่า
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ จะเกิดขึนได้ ก็ต่อเมือ องค์กรต้ องสร้ างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึน
ภายในองค์ ก ร และมี ก ระบวนการที เป็ นระบบในการค้ น หา สร้ าง รวบรวม จัด เก็ บ เผยแพร่
ถ่ ายทอด แบ่ง ปั น พัฒนาต่อยอดจนเกิ ดความรู้ ใหม่ และในที สุดสามารถที จะนํ าความรู้ และ
ประสบการณ์ทีได้ รับ มาสร้ างมูลค่าเพิมและหรื อใช้ ประโยชน์ ซึงกระบวนการจัดการความรู้ มี
หลักการอยู่ 9 ประการ ดังนี
(1) การค้ นคว้ าความรู้ หรื อการขุดค้ นความรู้
ความรู้ทีจําเป็ นทีจะใช้ ในการปฏิบตั งิ านทีมีอยูท่ งภายนอกและภายในองค์
ั
กร

โดยการสํารวจ

(2) การสะสมความรู้ โดยการจัดหมวดหมู่ของความรู้ ให้ เป็ นระบบที
เหมาะสมกับการนําไปใช้ ประโยชน์ภายในองค์กร
(3) สร้ างวิธีการจัดเก็บ อาจใช้ สือ นวัตกรรม หรื ออุปกรณ์มาช่วยใน
การจัดเก็บ เพือให้ เกิดการค้ นหาและนําไปใช้ ได้ สะดวกรวดเร็ว
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(4) กระบวนถ่ ายทอดและกระจายความรู้ หรื อเป็ นการแพร่ กระจาย
ความรู้ โดยใช้ กระบวนการสือสาร เป็ นการจัดการความรู้ ทีนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สือสารมาใช้ ร่วมกันไม่เฉพาะเรื องใดเรื องหนึง
(5) การสร้ างบรรยากาศให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้ วยการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการให้ บคุ คลในองค์กรเกิดการเรี ยนรู้ทกุ รูปแบบ เพือส่งเสริ มให้ เกิดการแลกเปลียน ถ่ายทอด
ความรู้ทีฝั งแน่นหรื อแฝงอยูใ่ นตัวบุคคล
(6) การปรั บระดับความรู้ และการสังเคราะห์ ความรู้ เนืองจาก
ความรู้มีหลากหลายรูปแบบ เมือนํามารวมกันจําเป็ นต้ องวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือนําไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
(7) การสร้ างความรู้ ใหม่ จากความรู้ มีอยู่ในตัวบุคคลมากมายหลาย
รู ปแบบ เราสามารถกระตุ้นให้ บุคคลที มีความรู้ นํ าความรู้ ที เขามีอยู่มาสร้ างความรู้ ใหม่ๆ ให้
เกิดขึนเพือนํามาใช้ ในองค์กรได้
(8) การนํามาบูรณาการและการประยุกต์ ใช้ เป็ นหัวใจสําคัญของ
กระบวนการบริ ห ารองค์ ค วามรู้ หรื อ การจัด การความรู้ ซึงการบูร ณาการการดํ า เนิ น การควร
ดําเนินการให้ อยู่ในกิจกรรมหรื องานประจํา โดยไม่ถือเป็ นภาระเพิมเติมจากงานประจํา เพราะ
พืนฐานของการจัดการความรู้ คือ การนําความรู้ทีได้ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร ซึงต้ อง
อาศัยวัฒนธรรมองค์กร เป็ นปั จจัยสําคัญทีจะทําให้ นําความรู้ไปใช้ หรื อเกิดการถ่ายโอน
(9) การธํารงค์ รักษาความรู้ ไว้ เมือมีระบบการบริ หารองค์ความรู้ สิง
หนึงที จะทํ าให้ ความรู้ ทังหมดมีคุณค่าแก่องค์กรและสังคมคือ การเผยแพร่ และการดํารงรักษา
ความรู้ ไว้ มิให้ สญ
ู สลาย ส่งเสริ มให้ นําความรู้ ไปใช้ ให้ เกิดความคิดใหม่ บูรณาการสิงใหม่ และให้
คนในองค์กรได้ เรี ยนรู้และประยุกต์ใช้ ความรู้อย่างเป็ นระบบ
โดยสรุ ปแล้ ว การจัดการความรู้ เป็ นสิงทีจําเป็ น เพราะความรู้ มีอยู่ค่กู ับ
องค์กรมาโดยตลอด เพียงแต่ไม่มีการจัดระบบระเบียบให้ ความรู้และดึงองค์ความรู้ ทีมีมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ อย่า งแท้ จริ ง ซึงในปั จจุบัน เป็ นที ยอมรั บกัน แล้ ว ว่า หากองค์ ก รใดต้ อ งการชิ ง ความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และนําพาองค์กรเติบโตอย่างต่อเนืองและยังยืนแล้ ว จําต้ องมีการจัดการ
ความรู้ ในลักษณะองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ โดย Senge ได้ เสนอแนวคิดการมีวินยั 5 ประการ (The
Fifth Discipline) ไว้ เป็ นแนวทางในการสร้ างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ซึงมีรายละเอียดดังนี
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(1) การพัฒนาตนเองให้ เป็ นเลิศ (Personal Mastery) การพัฒนาคน
ในองค์กรให้ เกิดการพัฒนาตนเองให้ เป็ นเลิศนัน ถือได้ วา่ เป็ นมิตทิ ีต้ องเกิดจากการฝึ กฝน เพือสร้ าง
ให้ เกิดวินยั และมีการปรับมุมมองอย่างต่อเนือง บนพืนฐานของความต้ องการทีแท้ จริง กล่าวได้ ว่า
วินยั ข้ อนี เป็ นเสมือนเสาหลักของแนวคิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ซึงถ้ าหากทุนคนในองค์กรมีวินยั ใน
ข้ อนี จะส่งผลให้ องค์กรก้ าวไปสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ได้ ซึงการพัฒนาตนเองให้ เป็ นเลิศได้
นัน มีองค์ประกอบพืนฐาน คือ
(1.1) วิสยั ทัศน์สว่ นบุคคล (Personal Vision) หมายถึง ความ
คาดหวังของแต่ละคนทีต้ องการจะให้ สิงต่างๆ เกิดขึนจริ งแก่ชีวิตของตนในอนาคต คนเราทุกคน
จึงควรมีความมุ่งมาดปรารถนา หรื อความคาดหวังว่า ในช่วงเวลาหนึงๆ ของชีวิตนัน เราควรจะ
บรรลุผลสําเร็จอะไรบ้ าง
(1.2) การจัดการกับความตึงเครี ยดอย่างสร้ างสรรค์ (Holding
Creative Tension) ความหมายของความตึงเครี ยดอย่างสร้ างสรรค์ มักมีความรู้ ความเข้ าใจผิดอยู่
เสมอว่า จะมีผลให้ เกิดความวิตกกังวลและความเครี ยด แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว ถ้ าเรามีวิสยั ทัศน์
ควบคูไ่ ปกับความเป็ นจริ ง จะทําให้ ความสร้ างสรรค์เกิดขึนได้
(1.3) จิตใต้ สํานึก (Subconscious) ผู้ทีมีการพัฒนาตนเองให้
เป็ นเลิศได้ จะต้ องมีมิติทางด้ านจิตใจทีสําคัญคือ “จิตใต้ สํานึก” เพราะสิงนีจะช่วยให้ การทํางานที
ซับซ้ อนกลายเป็ นการทํางานทีมีระบบ อันเกิดจากการสังการของจิตใต้ สํานึก
(2) กรอบความเชือทีสมเหตุสมผล (Mental Models) เป็ นกรอบ
ความเชือของคนในการเข้ าใจและมองโลกตามความเป็ นจริ งอย่างสมเหตุสมผล มีความคิดความ
เข้ าใจทังในเรื องของตนเอง ผู้อืน และองค์กร ซึงจะมีผลต่อการดํารงชีวิตของคน กรอบความเชือที
สมเหตุสมผลนี มีสว่ นสําคัญและมีอิทธิพลเป็ นอย่างยิงต่อการแสดงพฤติกรรมของคน
(3) การมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน (Shared Vision) องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
จะต้ องเป็ นองค์กรทีสมาชิกทุกคนได้ รับการพัฒนาวิสยั ทัศน์ของตนให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์รวม
ขององค์กร ซึงจะสนับสนุนให้ เกิดพลังร่ วมของคนทังองค์กร ทีมีการคาดหวังต่อความเปลียนแปลง
และความก้ าวหน้ าต่อไป
(4) การเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning) เป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู้ ร่วมกันของสมาชิก โดยอาศัยความรู้ และความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลียนความ
คิดเห็นซึงกันและกัน เพือพัฒนาความรู้ และความสามารถของทีมให้ เกิดขึน ซึงการเรี ยนรู้ ร่วมกัน
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เป็ นที มจะเกิ ดขึนได้ ต่อเมื อมี การรวมพลังของสมาชิกในที ม ให้ ได้ มีโอกาสที จะเรี ยนรู้ สิงต่างๆ
ร่วมกันอย่างสมําเสมอและต่อเนือง จนเกิดเป็ นความคิดร่วมกันของกลุม่
(5) การคิดอย่ างเป็ นระบบ (Systems Thinking) การคิดอย่างเป็ น
ระบบ เกิดมาจากความคิดทีว่าสิงต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่มีการเชือมโยงกันอย่างเป็ นระบบ เป็ นวัฏจักร
มีลกั ษณะบูรณาการอย่างเป็ นองค์รวม และจะเป็ นองค์ความรู้ ทีจะช่วยให้ เราสามารถสร้ างความ
เปลียนแปลงได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ ทฤษฏีหลักแห่งการวิวฒ
ั น์ (Theory of Evolution)
เชือว่า ปั ญญา/องค์ความรู้ /เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ใช่ปัจจัยภายนอกของฟั งชันการผลิต
(Production Function) และส่งผลกระทบต่อการผลิตในลักษณะ Non-Linear เพราะปั ญญา/องค์
ความรู้ /เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะในส่วนทีจับต้ องไม่ได้ (Intangible) สามารถพัฒนาต่อ
ยอดและสะสมให้ พอกพูนถ้ ามีการบริ หารจัดการทีดีอย่างเป็ นระบบ เช่น การศึกษาของ Lundvall
B.A.(1992 and 2007) and Linsu Kim (1997) เป็ นต้ น นักวิชาการกลุม่ นีได้ พฒ
ั นากรอบการ
วิเคราะห์ทนุ ทางปั ญญา/นวัตกรรม/กระบวนการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ โดยเชือว่ากระบวนการเรี ยนรู้
ในองค์กรมีลกั ษณะเป็ นพลวัตและซับซ้ อน แต่สามารถแบ่งกระบวนการเรี ยนรู้ได้ 3 ระดับ ดังนี
ระดับมหภาค (Macro Level): เส้ นทางการพัฒนาความรู้/เทคโนโลยี
ระดับกลาง (Meso Level): ความสามารถในการสร้ างเครื อข่ายระหว่าง
สถาบันภายในระบบ ประกอบด้ วยแหล่งความรู้ในประเทศ แหล่งความรู้
ต่างประเทศ องค์ความรู้ทีมีอยูแ่ ละความพยายามทีจะพัฒนาต่อยอด
ความต้ องการในตลาด นโยบาย
ระดับจุลภาค การถ่ายทอดความรู้
ของภาครัฐ ระบบการศึกษา
(Micro level):
สังคมวัฒนธรรม และ
พลวัตการเรี ยนรู้ การถ่ายทอดความรู้
รูปแบบขององค์กรและ
ในระดับองค์กร
การบริหารจัดการ
ภาพที 2.3 กรอบการวิเคราะห์ ทุนทางปั ญญา
ทีมา : Lundvall B.A. (1992)
ระดับมหภาค (Macro level) ผลจากการศึกษาพบว่าการพัฒนาความรู้ และ
เทคโนโลยีแบ่งออกเป็ น 2 เส้ นทาง โดยในเส้ นทางแรก จะใช้ Stage of Technical Progress หรื อ
ห่วงโซ่นวัตกรรม (Innovation Chains) ซึงมี กระบวนการเรี ยนรู้ขององค์กรไม่เหมือนกัน โดยเริ ม
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จากกลุ่ ม Emerging Technologies/Knowledge ที เริ มเส้ นทางจากการประดิ ษ ฐ์ ค้ นคิ ด
(Invention) โดยการศึ ก ษาและทดลองในห้ องทดลองจนสํ า เร็ จ ต่ อ มาพั ฒ นาเป็ นต้ นแบบ
(Prototype) และพัฒนาในระดับโรงงาน (Manufacturing) โดยทีสินค้ าหรื อผลผลิตนวัตกรรม
(Product Innovation) ช่วงแรกจะมีราคาแพง เนืองจากองค์ความรู้/เทคโนโลยีเพิงถูกนํามาใช้ และ
ยังไม่แพร่ หลายในตลาด ต่อมากลุม่ Evolving Technologies นําเทคโนโลยีมาใช้ แต่ยงั อยู่ใน
ช่วงเวลาทียังต้ องปรับปรุ งอย่างมาก และยังไม่แพร่ หลาย แต่มีอตั ราการเรี ยนรู้ ทงั Learning by
Doing and Learning by Research เพิมขึน หลังจากนัน กลุม่ Reviving Technologies องค์
ความรู้ /เทคโนโลยี การผลิตถูกพัฒนาและกระจายไปจนเป็ นทียอมรับของทุกตลาด มีการแข่งขัน
ในเชิงของราคาและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ โดยเน้ นการลดต้ นทุนการผลิต เช่น วิธีการผลิตจํานวน
มาก (Mass Production Methods) จึงทําให้ มีอตั ราการเรี ยนรู้แบบ Learning by Doing ตํา แต่
Learning by Research สูง ดังนันการเรี ยนรู้ แบบ Learning by Research เพิมขึน สุดท้ ายเป็ น
กลุม่ Mature Technology เทคโนโลยีทีได้ รับการพัฒนาและมีการใช้ กนั มายาวนาน กระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ถกู พัฒนาจนได้ มาตรฐานสูงสุดและทุกองค์กรสามารถดําเนินการได้ เหมือนกัน
มีอตั ราการเรี ยนรู้ ทงสองรู
ั
ปแบบตํา ดังนัน ประเทศพัฒนาแล้ วจะย้ ายฐานการผลิตผ่านการลงทุน
ในประเทศกํ าลังพัฒนา เพราะมีต้นทุนการผลิตตํากว่า เป็ นต้ น ซึงเป็ นสาเหตุให้ มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Technology Transfer) ระหว่างองค์กรในประเทศพัฒนาแล้ วและองค์กรในประเทศ
กําลังพัฒนา
ดังนันจึงเกิดเส้ นทางการพัฒนาองค์ความรู้ /เทคโนโลยีขององค์กรในประเทศกําลัง
พัฒนา ซึงเป็ นเส้ นทางทีสอง จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาองค์ความรู้ /เทคโนโลยีจนเกิด
นวัตกรรมและทุนทางปั ญญาขององค์กรโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา จะเริ มจากจุดไหน
ของ Stage of Technical Progress ขึนอยูก่ บั ความพร้ อมและความสามารถในการดูดซับหรื อระดับ
การเรี ยนรู้ ขององค์กร แต่โดยส่วนใหญ่องค์กรในประเทศกําลังพัฒนาจะเริ มจากระยะสุดท้ ายคือ
Mature stage ของ Stage of Technical Progress เพราะว่า องค์กรในกลุม่ ประเทศกําลังพัฒนายัง
ไม่สามารถดําเนินการผลิตได้ เพราะขาดความรู้ความเข้ าใจ แต่จะนําเข้ าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ ผ่าน
การนํ าเข้ าชินส่วน เครื องจักร และจ้ างผู้เชียวชาญจากต่างประเทศ และเมือมีความรู้ และความ
เชียวชาญมากขึนก็สามารถพัฒนาต่อยอดจนเกิดนวัตกรรมขององค์กรเอง ซึงมักจะเรี ยกขบวนการนี
ว่าวิศวกรรมย้ อนกลับ (Reverse Engineering)
ระดับกลาง (Meso Level) เป็ นการพิจารณาปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู้
ขององค์กร ซึงผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรี ยนรู้ ขององค์กรมี 2
ปั จจัยคือ
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(1) ศักยภาพของการสร้ างเครื อข่ าย (Networking) เพือสร้ างการ
เรี ย นรู้ ผ่ า นการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ต่ อ กั น ซึ งนํ า ไปสู่ ก ารดํ า เนิ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น (Collaborative
Learning) ทังภายในองค์กร คือเปลียนองค์ความรู้ในตัวบุคคลสู่ความรู้ขององค์กร เพือให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ร่วมกัน ภายในองค์กร และระหว่างองค์กร คือระหว่างหน่วยธุรกิจหนึงสูห่ น่วยธุรกิจอืนๆ หรื อ
ผลจากการศึกษาพบว่า แหล่งขององค์
ระหว่างหน่วยธุรกิจและหน่วยงานรัฐและองค์กรวิจยั
ความรู้ /เทคโนโลยีขององค์กร แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ แหล่งผลิตองค์ความรู้ /เทคโนโลยีจาก
ภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรจากการพัฒนาองค์ความรู้ /เทคโนโลยีเดิมทีมีอยู่ (ตังแต่
ผลิตไปจนถึงการใช้ ประโยชน์ตอ่ สังคมและเศรษฐกิจของชุมชน)
(2) ปั จจั ย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อรู ปแบบของกระบวนการเรี ยนรู้
(Influence Factors on Learning Process) ขององค์กร หรื อส่งผลต่อพฤติกรรมของพัฒนาองค์
ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ประกอบด้ วย
(2.1) นโยบายของรั ฐ ผลจากการศึกษาพบว่า ภาครัฐควรมี
บทบาทเป็ นผู้สนับสนุนให้ เกิดกระบวนเรี ยนรู้ขององค์กร สร้ างบรรยากาศในการแข่งขัน สร้ างความ
มันใจในการลงทุน โดยจะต้ องจัดทํายุทธศาสตร์ ได้ อย่างเป็ นระบบครบวงจร และให้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะเฉพาะของการเรี ยนรู้ (Learning Characteristics) ใน Stage of Technical Progress ที
แตกต่างกัน เพราะลักษณะของการเรี ยนรู้ ทีแตกต่าง ณ ช่วงเวลาทีแตกต่าง จะมีผลต่อการ
ออกแบบยุทธศาสตร์ รัฐ ซึงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ หนึง Market Pull Strategy
หรื อ Demand Pull Strategy ซึงหมายถึงยุทธศาสตร์ กระตุ้นให้ เกิดความต้ องการของตลาดก่อน
หลังจากนันจึงค้ นหาองค์ความรู้ /เทคโนโลยีการผลิตเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการ
ตลาด จะเน้ นให้ ความสําคัญกับการแพร่ กระจายของเทคโนโลยี (Diffusing) สอง Technology
Push หรื อ Supply Push หมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทีสนใจก่อน และตามด้ วยการพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์ หลัง จากนันจึ ง ค้ น หาตลาดที ขายผลิต ภัณ ฑ์ ดัง กล่า ว ซึงจะเน้ น การสนับ สนุน การ
ประดิษฐ์ และพัฒนาเทคโนโลยี
(2.2) การศึกษา ผลจากการศึกษา สรุ ปได้ ว่า การลงทุนทาง
การศึกษาจะทํ าให้ จํานวนคนที มี คุณภาพเพิมขึน เพราะมีความรู้ และการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้
(Learning how to learn) ซึงทําให้ กระบวนการแพร่กระจายความรู้ /เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมาก
ขึน ทํ า ให้ ศัก ยภาพในการดูด ซับ ความรู้ /เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ไ ด้ ดี สามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ และ/หรื อสร้ างสรรค์ผลงานนวัตกรรมดีมากขึน และทําให้ เทคโนโลยีก้าวหน้ าแบบ
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เกลียว (Spiral) ดังนัน ระบบการศึกษาทีดีจะเป็ นตัวช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2.3) วัฒนธรรมและจริ ยธรรมในสังคม แม้ ว่าทุนทางสังคม
สามารถพัฒนาเป็ นสินค้ าและบริ การโดยตรง และเสริ มสินค้ าและบริ การให้ เกิดมูลค่าเพิม แต่ใน
การศึกษานี จะให้ ความสําคัญกับ วัฒนธรรมและจริ ยธรรม เพือสร้ างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ แบบเครื อข่าย ซึงต้ องอาศัยทุนทางสังคมทีสําคัญ
ดังนีคือ 1) เครื อข่าย (Network) การสร้ างวัฒนธรรมเครื อข่าย จะทําให้ ได้ มาซึงองค์ความรู้ และมี
2)
อิทธิ พลต่อการพัฒนาและปรั บปรุ งต่อยอดองค์ ความรู้ แพร่ กระจายและใช้ องค์ ความรู้
ความสัมพันธ์ (Relationship) เมือเกิดเครื อข่าย อิทธิพลของเครื อข่ายต่อการจัดการองค์ความรู้ จะ
มีมากน้ อยขึนอยูก่ บั ระดับความสัมพันธ์สว่ นบุคคลระหว่างองค์กรกับองค์กรอืนในเครื อข่าย 3) การ
มีส่วนรวม (Participation) นอกจากความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลแล้ ว ความถีของการมีส่วนรวมของ
กิ จกรรมในเครื อข่าย ทังนี ขึนอยู่กับค่านิ ยมและทัศนคติของสังคมทีจะเปิ ดรั บแนวคิดใหม่ๆ และ
ยอมรับความล้ มเหลวกับการเปิ ดใจยอมรับแนวคิดใหม่ๆ และยอมรับความล้ มเหลว เพราะจะช่วย
กระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่ วม และ 4) ความไว้ วางใจทางสังคม (Trust) ระหว่างองค์กรต่างๆ ใน
เครื อข่าย ก็มีความสําคัญต่อความสําเร็ จในการทํางานเป็ นเครื อข่าย
( 2.4) ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร โ ด ย อ า ศั ย ห ลั ก
Organizational Management เช่น การทํางานเป็ นทีม การลดระดับสายบังคับบัญชา การมีสว่ น
ร่วมของพนักงาน และการจัดการความรู้ จะผลักดันให้ บคุ ลกรในองค์กรมีศกั ยภาพในการตอบรับ
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ เนืองจากเป็ นการสร้ างให้
บุคลากรมีวัฒนธรรมที เห็นคุณค่าต่อการเป็ นส่วนหนึงทีมีบทบาทสําคัญต่อองค์กร และรั กการ
เรี ยนรู้อย่างต่อเนือง ร่วมทังปลูกฝั งนิสยั รักการเรี ยนรู้ ศึกษาหาความรู้ ช่างสังเกต ช่างซักช่างถาม
ระดับจุลภาค (Micro Level) กระบวนการเรี ยนรู้ ระดับองค์กรในลักษณะเป็ น
พลวัต (Dynamic Learning Process) นอกจากปั จจัยแวดล้ อมในระดับ Macro และ Meso ทีมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ /เทคโนโลยี/นวัตกรรมขององค์กรแล้ ว ยุทธศาสตร์ ในการบริ หาร
จัดการองค์ความรู้ /เทคโนโลยี/นวัตกรรมขององค์กร มักจะพบว่าบ่อยครังทีบางองค์กรมีศกั ยภาพ
ในการสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ เข้ มแข็งผ่านการเรี ยนรู้ ทีมีประสิทธิภาพมากกว่าอีก
หลายองค์กรทีต้ องเผชิญกับปั จจัยแวดล้ อมเหมือนกัน เช่น มีการเรี ยนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ /
เทคโนโลยีเสมือนมีชีวิต มีผลงานทีพัฒนาขึนอย่างต่อเนืองทังในด้ านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
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การสร้ างนวัตกรรม ซึงกลายมาเป็ นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ทีผู้เกียวข้ องในวงจร
แห่งความสัมพันธ์สามารถซึมซับได้ ดังเช่นทีปรากฏการณ์ขนในประเทศญี
ึ
ปุ่ น และเยอรมัน เป็ นต้ น
3) การเรียนรู้ ร่วมกัน
การเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทีก่อให้ เกิดองค์
ความรู้ และนวัตกรรม เนืองจากเป็ นการแลกเปลียนความรู้ ระหว่างกัน เพือค้ นหาความรู้ ผสมผสาน
และออกแบบความรู้ ทีมีอยู่ทงภายในและภายนอกกลุ
ั
่ม/องค์กร/เครื อข่าย/ชุมชน ทังทีเป็ นความรู้ ที
ซ่อนเร้ นในตัวบุคคล และความรู้ ทีชัดแจ้ ง เพือใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุ งกลุ่ม/องค์กร/ชุมชนให้ มี
ประสิทธิภาพ ซึงนักวิชาการหลายท่านให้ ความหมายของ การเรี ยนรู้ ร่วมกันว่า เป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู้ ที ไม่ได้ มีการจัดรู ปแบบล่วงหน้ า ถ้ ามี การจัดรู ปแบบล่วงหน้ าก็ จะเป็ นในลักษณะรู ปแบบ
หลวมๆ (ill – Structure Task) วัตถุประสงค์เพือให้ ได้ คําตอบทียืดหยุ่นหลากหลาย และมีการเรี ยนรู้
ในขอบข่ายความรู้ และทักษะทีไม่จํากัดตายตัว ซึง Nagata and Ronkowski (1998) ได้ ให้
ความหมายการเรี ยนรู้ร่วมกันว่า เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทีมีรูปแบบหลากหลายไม่เฉพาะเจาะจง
Johnson and Johnson (1989) ได้ ให้ คําจํากัดความของการเรี ยนรู้ ร่วมกันว่าเป็ น
เป็ นการทํางานร่ วมกันโดยมีเป้าหมายหรื อจุดประสงค์ร่วมกัน ซึงผลจากการเรี ยนรู้ ร่วมกันจะช่วย
ให้ เกิดการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ทักษะการทํางาน และทักษะในการใช้ ชีวิต
Roberta Capello (1996) การเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นกระบวนการในการรวบรวม
ความรู้ ทีมีอยู่ในตัวบุคคล เพือนําไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาและการบรรลุเป้าหมาย โดยการเรี ยนรู้
ร่ วมกันจะทําให้ เกิดเกลียวความรู้ (Spiral) ซึงจะก่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ได้ ทังนี บุคคลในองค์กร
ควรรักในการเรี ยนรู้ และมีโอกาสเข้ าร่วมเรี ยนรู้ในกิจกรรมทีแตกต่างไปจากเดิม
Capello R. and Faggian A. (2005) เห็นว่า การเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นกระบวนการ
สําคัญที ทํ าให้ เกิ ดการพัฒนานวัตกรรม เนื องจากจะทํ าให้ เกิ ดการกระจายและส่งผ่านความรู้
(Spillover and Transfer Knowledge) ไปในองค์กรทีมีลกั ษณะเหมือนและแตกต่างกัน ยังส่งผล
ให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีซงทํ
ึ าให้ สามารถผลิตผลผลิตเพิมขึน โดยใช้ ปัจจัยการผลิตเท่า
เดิม เกิดองค์ความรู้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีจากต่างประเทศ การพัฒนา
เทคโนโลยี และการสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนัน การเรี ยนรู้ ร่ วมกันจึงถือเป็ นปั จจัยหนึงซึงส่งผล
โดยตรงต่อผลิตภาพการผลิตโดยรวม
อย่างไรก็ ตาม ปั จจัยสําคัญทีก่ อให้ เกิดทุนปั ญญา คือการจัดการความรู้ ซึงต้ องอาศัย
กระบวนการเรี ยนรู้ ทังทีเรี ยนรู้ ด้วยตนเองและร่ วมเรี ยนรู้ จากผู้อืน แต่จากการทบทวนวรรณกรรม
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จะเห็นว่าความรู้จะถูกพัฒนาขึนก็ตอ่ เมือมีการเรี ยนรู้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ปกติมนุษย์จะไม่เรี ยนรู้
ร่ วมกัน หากมีการเกลียดชังกัน ดังนัน การทีจะเรี ยนรู้ ร่วมกันต้ องมีความเอืออาทรต่อกัน เปิ ดเผย
ต่อกัน มี ความจริ งใจ และไว้ วางใจกัน ซึงเป็ นหัวใจของการจัดการความรู้ ทํ าให้ เกิ ดการสร้ าง
เครื อข่ายระหว่างคนกับคน คนกับกลุม่ คน กลุม่ คนกับกลุม่ คน ซึงจะทําให้ เกิดโครงสร้ างใหม่ขนใน
ึ
องค์ ก รและสัง คม ดัง นัน การศึก ษานี จะประยุก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด การจัด การความรู้ เข้ า กับ พัฒ นา
ประเทศ โดยการพัฒนาทุนมนุษย์ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน ซึงจําเป็ นต้ องอาศัยทุนทางสังคม
ในการเอือให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ระหว่างบุคคลเกิดความรู้ ในระดับบุคคล จากความรู้ ใน
ระดับบุคคลขยายไปเป็ นความรู้ ระดับกลุ่ม จากความรู้ ระดับกลุ่มขยายไปเป็ นความรู้ ในระดับ
องค์กร ซึงกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันเมือเกิดขึนอย่างต่อเนือง ประกอบกับการได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
ทีมีประโยชน์ จะทํ าให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงาน เกิดรู ปแบบการคิดแบบใหม่ มีการแตกแขนง
ความรู้ ใหม่ ๆ และเกิ ด นวัต กรรม นํ า ไปสู่ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลง และพัฒ นาทังทางด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม
2.1.4 แนวคิดการดําเนินการร่ วม
แนวคิดการดําเนินการร่ วม (Collective Action) เริ มได้ รับความสนใจประมาณ 45 ปี ทีแล้ ว
หลังจากงานเขียนของ Mancur Olson ในหนังสือ The Logic of Collective Action : Public
Goods and the Theory of Groups ซึงได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ครังแรกปี ค.ศ. 1965 โดยแนวคิดนี
ได้ พัฒนามาจากทฤษฎีทางการเมืองและทางเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการผลประโยชน์ ในสังคม
การจัดการกับปั ญหาสินค้ าสาธารณะ (Public Goods) และทรัพยากรธรรมชาติทีเป็ นทรัพย์สินร่วม
(Common Property) และพลังขับเคลือนของชุมชนในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
1) การดําเนินการร่ วมเพือการจัดการทรัพยากรในท้ องถิน
Olson (1965) ได้ อธิบายถึงความล้ มเหลวของกลไกตลาดในการจัดการกับ
ทรัพย์สนิ ร่วมหากยึดหลักของผลประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลักจะนําไปสูป่ ั ญหาใหญ่ ซึงรู้จกั ในนามของ
“โศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติ” (Tragedy of the Common) Garett Hardin (1968) ทีได้ เสนอ
บทความไว้ ในวารสาร Science ในปี ค.ศ. 1968 โดย Hardin เสนอวิธีแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการ
ั
จูงใจให้ ตา่ งฝ่ ายต่างกระทําร่ วมกันภายใต้ การเห็นพ้ องต้ องกันว่าสิงทีทําจะเกิดผลประโยชน์ทงสอง
ฝ่ าย ในขณะที Olson เสนอว่า แนวทางทีเหมาะสม คือ การหาทางออกโดยการจัดการร่วมกันในหมู่
ผู้ใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรในแต่ละขอบเขตพืนที โดยต้ องตังอยู่บนฐานของการเข้ าใจปั ญหา
ร่ วมกัน และมี การร่ วมแรงร่ วมใจกันการจัดระบบการจัดการ เพื อสร้ างกฎเกณฑ์ ข้ อตกลงและ
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บรรทัดฐานร่ วม ในการเชือมให้ เกิดการดําเนินการจัดสรรการใช้ ประโยชน์ให้ เป็ นไปอย่างเสมอภาค
และสอดคล้ องกับสภาวการณ์ทีเปลียนไปในอนาคต ซึงจะนําไปสูค่ วามยังยืน
ต่อมาแนวคิดนี ได้ รับการพัฒนาต่อยอดทังในด้ า นเศรษฐศาสตร์ สังคมวิ ท ยา
มานุษยวิทยา และรัฐศาสตร์ เนืองจากธรรมชาติของมนุษย์นนั ต่างคนต่างมุ่งแสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรเพือตนเองเป็ นสําคัญ ทังนี การดําเนินการร่ วมในการจัดการกับปั ญหา จําเป็ นต้ อง
อาศัยบรรทัดฐานและค่านิยมที มาจากฐานของวัฒนธรรม ประเพณี ปฏิบตั ิที อยู่ในแต่ละกลุ่ม/
ชุมชนมาประยุกต์ เนืองจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม จะส่งเสริ มให้ ประชาชน
และผู้ทีเกียวข้ องได้ มาพบปะพูดคุยปั ญหาร่ วมกัน ส่งผลให้ เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
ปั ญหาที เกิ ดขึน อี กทังสามารถรวมพลังและทุน ด้ านต่างๆที แต่ละคนมีเข้ าด้ วยกัน นํ าไปสู่การ
พัฒ นาและแก้ ไขปั ญหาในสังคม การดํา เนิน การร่ วมในลักษณะนี อาจมองได้ ว่า เป็ นการเพิม
อํานาจของกลุ่มคนให้ สามารถต่อต้ านหรื อต่อรองกับอํานาจทีแทรกแซงมาจากภายนอกทีส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึงส่วนมากชุมชนมักจะเป็ นฝ่ ายเสียเปรี ยบ อีกทังยังช่วยรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกัน และอาจจะพัฒนาไปสู่การเพิมปริ มาณและมูลค่าของทรัพยากรกลุ่มของตน
ครอบครอง เพือลดการเสียเปรี ยบเพิมเติม และรักษาผลประโยชน์ของชุมชน ทําให้ เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรเพือประโยชน์สว่ นรวม (Wrong, 1988)
Elinor Ostrom (2004) ผู้ได้ รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ซงมี
ึ ผลงานโดด
เด่นเกียวกับการจัดการทรัพยากรทีมีเจ้ าของร่วมกันหลายราย (Common Property) Ostrom ได้
อธิบายปั ญหาการดําเนินการร่ วม (Collective Action Problem) ว่าเกิดจากทรัพยากรมีเจ้ าของ
ร่วมกันหลายราย ผู้ใช้ ทรัพยากรคํานึงถึงตัวเองเป็ นหลักโดยไม่ได้ คํานึงถึงสังคมโดยรวม ทําให้ การ
ใช้ ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมา เช่น ทรัพยากรขาดแคลนหรื อ
เสีย หาย มลพิ ษ ในชุมชน เป็ นต้ น ซึงปั ญหาดัง กล่า วนี สามารถบรรเทาลงได้ ถ้ า ผู้ที เกี ยวข้ อง
ตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาและร่วมมือกัน ทังนี ลักษณะของปั ญหาการจัดการทรัพยากรที
มีแนวโน้ มทีจะถูกขจัดไปได้ คือ 1) ทรัพยากรสามารถกะประมาณปริ มาณหรื อจํานวนทีมีอยู่ได้ 2)
แหล่งทรัพยากรมีจํากัด มีแนวโน้ มขาดแคลนแต่ยงั คงมีอยู่ 3) มีตวั ชีวัดสถานะของระบบทรัพยากร
ทีถูกต้ อง เชือถือได้ และมีต้นทุนตํา 4) ระบบทรัพยากรมีขนาดพอดี ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป เป็ นต้ น
นอกจากนี Ostrom ได้ เสนอไว้ ว่า การดําเนินการร่วมจะเกิดขึนได้ หลายฝ่ ายต้ อง
มีการตระหนักถึงปั ญหาร่ วมกัน ไม่ใช่เพียงแต่การวางกฏเกณฑ์ จากนโยบายภาครัฐเท่านัน ภาค
ประชาชนควรมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ เนืองจากการดําเนินการร่ วมจะเกิดขึนก็ตอ่ เมือมีความ
ต้ องการของคนหลายคนในความพยายามทีจะบรรลุผลอย่างใดอย่างหนึง ซึงมักจะพบเห็นได้ ง่าย
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ในสังคมชนบท ทังนี การดําเนินการร่ วมอาจจะเกิดกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงทีมีการดําเนินการ
เป็ นไปโดยความสมัครใจ ลักษณะการรวมกลุ่มอาจจะเป็ นกลุ่มทีเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ
ขึนอยูก่ บั เป้าหมายในการดําเนินงานหรื อความสนใจร่วมกัน
จะเห็นได้ ว่าแนวคิดการดําเนินการร่ วมมีความเชือมโยงกับศาสตร์ หลายสาขา จึง
สามารถอธิ บ ายได้ ใ นหลายมุม มอง และสามารถนํ า มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการทํ า งานพัฒ นาที มี
วัตถุประสงค์หลากหลายตามจุดเน้ นทีแตกต่างกันระหว่างสาขาวิชา อย่างไรก็ ตาม เมือนํ ามา
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม มักจะเป็ นกิจกรรมทีทําร่วมกันหลายๆคน และซึงต้ องอาศัยการบูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชา เพือให้ ผ้ ทู ีร่ วมดําเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์ในสิงทีตนเองต้ องการ การรวมกลุ่ม
กันนันมีความสําคัญต่อผู้เข้ าร่วมแต่ละคน เพราะเป็ นวิธีการทีสามารถระดมทรัพยากรและทุนด้ าน
ต่างๆ มาแปรเปลียนให้ เกิดพลังการขับเคลือนเพิมขึน เพือแก้ ปัญหาและใช้ อํานาจต่อรองกับคูก่ รณี
ไม่ให้ เกิดการเสียเปรี ยบ หากไม่ดําเนินการในลักษณะนีแล้ ว แต่ละคนไม่อาจจะทําได้ ด้วยกําลัง
ของตนเองโดยลําพัง เนืองจากทรัพยากร ทุน และกําลังทีแต่ละคนมีหรื อเข้ าถึงได้ มกั จะมีน้อยจน
ไม่เพียงพอในการดําเนินการได้ ดีกบั ปั ญหาทีใหญ่และซับซ้ อน อีกทังอาจจะต้ องใช้ เวลานานกว่าจะ
บรรลุผลสําเร็จตามทีต้ องการ
การดําเนินการร่วมในสังคมอาจเกิดขึนได้ หลายระดับต่างกัน ตังแต่ระดับกลุม่ เล็ก
ทีมีความสนใจหรื อมีปัญหาเฉพาะอย่างทีต้ องการแก้ ไขร่ วมกัน ระดับชุมชนทีมีสถาบันทางสังคม
ร่ วมกัน จนถึงระดับเครื อข่ายทีเชือมโยงระหว่างกลุม่ หลายกลุ่มหรื อชุมชนหลายชุมชน ทังนีขึนอยู่
กับสภาพของปั ญหาว่าใหญ่ขนาดไหนและมีความซับซ้ อนเพียงใดเป็ นสําคัญ การดําเนินการใน
ระดับชุมชนจะสามารถพบเห็นได้ มากในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิงในชุมชนชนบท
เนืองจากมีวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมทีเอือในเกิดการเข้ ามาร่วมกันทํากิจกรรมในชุมชน
Ostrom (2004) ให้ ข้อสังเกตว่า คนในชนบทสามารถเกิดการดําเนินการร่วมได้
ง่ายกว่า เนืองจากมีวิถีชีวิตทีต้ องพึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีพ และลักษณะกิจกรรม
ต่างๆในชุมชนมักจะเกียวข้ องกับการดําเนินการร่ วม เช่น การหมุนเวียนแรงานในการเพาะปลูก
หรื อเก็บเกียวผลผลิตร่ วมกัน การแบ่งปั นเครื องมือทํากินบางชนิดและสิงอํานวยความสะดวกของ
ส่วนกลาง การรวมกลุม่ จําหน่ายสินค้ าเกษตร และการจัดหาปั จจัยการผลิตร่ วมกัน การดูแลระบบ
ชลประทาน รวมทังการประชุมปรึ กษาหารื อ เพือจัดระบบการใช้ ประโยชน์ ของสิงอํานวยความ
สะดวกต่างๆและหาข้ อตกลงหรื อกําหนดกติกาในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไร
ก็ ต าม การจัด การทรั พ ยากรโดยชุม ชนมี ทังที สํ า เร็ จ และล้ ม เหลวเช่ น เดี ย วกัน กับ การจัด การ
ทรัพยากรภายใต้ ระบบอืนๆ ทังนี ปั จจัยต่างๆ ทีช่วยส่งเสริ มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร
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ของชุมชน ได้ แก่ การเข้ าถึ งข้ อมูลที ถูก ต้ องของสมาชิกในชุมชนเกี ยวกับสภาพของทรั พยากร
ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับ ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายหรื อต้ นทุน ความเข้ าใจร่ วมกันของสมาชิกในชุมชน
เกียวกับผลประโยชน์ ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการเปลียนแปลงหรื อไม่เปลียนแปลงกฎเกณฑ์ที
ต่า งยอมรั บ นับ ถื อ ความไว้ ว างใจกัน ในการร่ ว มทํ า กิ จ กรรมมี ม ากน้ อ ยเพี ย งใด และความมี
เสถียรภาพของชุมชน เป็ นต้ น
2) การดําเนินการร่ วมในสังคมไทย
วิถีชีวิตของคนชนบทในสังคมไทยมีการดําเนินการร่วมในระดับชุมชนมายาวนาน
ในอดีตสามารถพบได้ อย่างกว้ างขวาง ทังในส่วนของกิจกรรมทีเกียวข้ องกับกับการทํามาหากิน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาชุมชน และกิจกรรมทีเกียวกับประเพณีและพิธีกรรมที
ยึดถือปฏิบตั ิตามศาสนาและความเชือของกลุ่มหรื อชาติพนั ธุ์ วัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรม
เหล่านีมีทงเพื
ั อลดภาระในงานทีเกียวข้ องกับการทํามาหากินทีมากเกินกําลังแรงงานของคนๆเดียว
หรื อสมาชิกของแต่ละครอบครัวทีจะรับภาระได้ ในเวลาทีจํากัด (ฉัตรทิพย์, 2527) เพือการจัดสรร
ทรัพยากรทีเป็ นทรัพย์สนิ ร่วมให้ กระจายไปยังผู้ใช้ อย่างทัวถึงและเป็ นธรรม เช่น การจัดการป่ าชาย
เลน การทําฝายแม้ ว เป็ นต้ น เพือสร้ างระบบประกันด้ านต่างๆในการดําเนินชีวิตตามวงจรชีวิตของ
สมาชิกในชุมชน เช่น ระบบการช่วยเหลือกันในการทําและซ่อมแซมทีอยู่อาศัย การจัดงานศพ งาน
แต่งงาน เป็ นต้ น และเพือรักษาและสืบทอดประเพณีทีดีงามของชุมชนทีช่วยยึดเหนียวจิตใจและ
ควบคุมระบบความสัมพันธ์ ของสมาชิกเข้ าด้ วยกัน เช่น การจัดงานบุญต่างๆตามประเพณีต่าง ๆ
การสนับสนุนโรงเรี ยนสอนศาสนา เป็ นต้ น (สุรเชษฐ์ , 2533) แม้ ว่าค่านิยมของการดําเนินการร่วม
ได้ ลดลงไปบ้ าง เนืองจากเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา ซึงสาเหตุหนึงมาจากการรับเอาค่านิยม
และวัฒนธรรมจากภายนอกทีให้ ความสําคัญของวัตถุและเงินตรา การตอบสนองต่อความต้ องการ
ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ค่านิยมและบรรทัดฐานต่างๆทีฝั งรากลึกอยู่ยาวนานในสังคม ทําให้ การ
ดําเนินการร่ วมไม่ได้ ขาดหายไปโดยสินเชิง ยังคงเหลือไว้ พอทีจะขยายต่อหรื อฟื นฟูได้ อีกบ้ างเมือ
ยามจําเป็ น อย่างเช่น ความพยายามรื อฟื นระบบความช่วยเหลือแบบพึงพากันของคนในชุมชน
ซึงเป็ นทุนทางสังคมทีเอือให้ เกิดการจัดการทรัพยากรโดยอิงวัฒนธรรมชุมชนและใช้ สิทธิชมุ ชนเป็ น
ฐาน การตังกลุ่มออมทรัพย์แบบเน้ นสวัสดิการ การจัดงานหารายได้ เพือการบํารุงศาสนสถานและ
โรงเรี ยนสอนศาสนาในชุมชนมุสลิม การรวมกลุม่ เพือพัฒนาการผลิตสินค้ าท้ องถินให้ ทนั สมัยและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ นพร้ อมกั บ ขยายตลาดสิ น ค้ า ให้ กว้ างขึ น เป็ นต้ น แม้ ว่ า รู ป แบบและ
รายละเอียดในการทํากิจกรรมในปั จจุบนั อาจจะเปลียนแปลงไปจากเดิมไปบ้ าง แต่ความหมาย
และวัตถุประสงค์หลักยังไม่ได้ แตกต่างไปจากเดิมมากนัก สิงทีเพิมขึนจากเดิมค่อนข้ างชัดคือการ
ยกระดับการผลิตสินสินค้ าและการจัดการการตลาดให้ มีประสิทธิภาพมากขึน เพือมุ่งตอบสนอง
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ระบบเศรษฐกิ จแบบตลาดในการต่อรองกับผู้อืนโดยเฉพาะอย่างยิงด้ านการตลาดตามความ
จํ าเป็ นของยุคสมัย ในขณะเดียวกัน ก็พยายามลดการเสียเปรี ยบที มักจะพบได้ ไม่ยากสําหรั บ
ผู้ประกอบการรายย่อย (Masae et al., 2008)
ลัก ษณะที น่ า สนใจประการหนึ งของการดํ า เนิ น การร่ ว มในสัง คมชนบทไทย
ปั จจุบนั คือกิจกรรมทีทํามักจะมีมากกว่าหนึงกิจกรรมในชุมชนเดียวกัน มีวตั ถุประสงค์ทีเชือมโยง
กัน และมี วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานที เอื อประโยชน์ ซึ งกั น และกัน เพื อสนองตอบความต้ อ งการที มี
หลากหลายของคนในชุมชน ในทางเศรษฐศาสตร์ อาจอธิบายได้ ว่า กิจกรรมต่างๆเหล่านีได้ ถูก
พัฒนาขึนมาเพือช่วยเหลือสมาชิกของชุมชน เป็ นความพยายามทีจะหาทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยกลุม่ /
ชุมชนของตนเอง โดยการรวมทรัพยากรทีมีแต่ละคน (Pool Resources) เพือสร้ างสวัสดิการของ
ภายในชุมชน เพราะสวัสดิการบางอย่างความช่วยเหลือจากภาครัฐอาจเข้ าไม่ถึง ซึงรู ปแบบการ
รวมกลุ่ม ได้ แก่กลุม่ ออมทรัพย์ กลุ่มสวัสดิการ และกลุ่มอืนๆ ทังนีการรวมกลุม่ อาจได้ รับอิทธิพล
จากขนบธรรมเนียม ประเพณีทียึดถือปฏิบตั แิ ละสืบทอดกันมาในแต่ละชุมชน
จากการพิจารณาจะเห็นว่าทุนทางสังคมได้ เข้ ามาเกียวข้ องกับการดําเนินการร่วม
โดยตลอด ทังในเรื องของความสัมพันธ์ ในลักษณะช่วยเหลือแบบพึงพาอาศัยกัน ความไว้ วางใจ
ค่านิยม และบรรทัดฐานทีมีร่วมกันเอือให้ เกิดการดําเนินการร่ วมกัน ซึงระหว่างกระบวนการเกิด
ดําเนินการร่วมกันนัน หากบุคคลได้ มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกัน ก็จะเป็ นส่วนสําคัญในการสร้ าง
ทุนทางปั ญญา/องค์ความรู้ ทีจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดองค์ความรู้ อีกทังยัง
ช่วยในการแพร่กระจายความรู้ การประยุกต์ใช้ ความรู้จะนําไปสูก่ ารบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ
มากขึน ซึงจะเห็นว่าแนวคิดนีมองว่า ชุมชนน่าจะมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรได้ ดีกว่า
เนืองจากมีวิถีชีวิตทีพึงพาทรัพยากรในพืนทีทีตนเองอาศัยอยู่ จึงย่อมมีความรู้ เกียวกับทรัพยากร
เหล่านันมากกว่าบุคคลภายนอก การมี ส่ว นร่ ว มในการจัด การทรั พ ยากรจะช่ ว ยสร้ างแรงจูง ใจ
ไม่ให้ สมาชิกในชุมชนใช้ ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ชุมชนย่อมต้ องการอนุรักษ์
ทรัพยากรเพือรักษาฐานทรัพยากรไว้ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนเอง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ
การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเอง อาจไม่ประสบความสําเร็จตามเหตุผลข้ างต้ น เนืองจากมีปัจจัย
อืนๆทีส่งผลกระทบ เช่น ความแตกต่างในเรื องผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกในชุมชน ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกลุม่ ผลประโยชน์ในชุมชน และระบบการจัดการทรัพยากรในชุมชน เป็ นต้ น
สํ า หรั บ การศึ ก ษานี จะประยุ ก ต์ ใ ช้ แนวคิ ด การดํ า เนิ น การร่ ว มที เกิ ด จาก
กระบวนการของทุนทางสังคม โดยเฉพาะการมีสว่ นร่ วมในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลียน
ข้ อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน และการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ซึงสามารถเพิมความสามารถของ
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บุคคลให้ มีความรู้ ได้ อย่างต่อเนือง ด้ วยความปรารถนาอย่างแท้ จริ งของร่ วมกันของคนในสังคม
ความสมัครใจในการเข้ าร่ วมจะทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนือง ทําให้ เกิดนวัตกรรม นําไปสูก่ าร
ปรับปรุง เปลียนแปลง และพัฒนาทังทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาประเทศ
การศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศควรทําความเข้ าใจกับแนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนาประเทศ เนืองจากมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม มีการอาศัยรวมกันเป็ นกลุม่ การพึงพา
อาศัยกันนําไปสูก่ ารดูแลจัดการทังภายในและภายนอกครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ เพือให้
เกิดความสงบเรี ยบร้ อยและความสุข ซึงวิวฒ
ั นาการทําให้ การติดต่อ ประสานงาน และการต่อสู้หรื อ
การทําสงคราม สภาพเช่นนีได้ มีวิวฒ
ั นาการตลอดมา ซึงไม่อาจหลีกเลียงจากการพัฒนาได้ ดังนัน จึง
มีนกั คิดและนักพัฒนาหลายท่านได้ พยายามการเสนอแนวทางการพัฒนาหลายแนวทาง ดังนี
1) ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(1) ขันตอนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
Stages of Economic Growth Theory)

Rostow (The

W.W. Rostow (1960) เสนอว่าการพัฒนาประเทศจะต้ องมีการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจเป็ นลําดับ 5 ขันตอน เริมจาก 1) ระบบเศรษฐกิจสังคมแบบดังเดิม (The
Traditional Society) เป็ นขันเกษตรกรรมดังเดิมทีผูกพันอยู่กบั ธรรมชาติ มีขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มีน้อยมาก 2) ขันเตรี ยมการพัฒนา (The Preconditions for Take-Off) เริ มมีการติดต่อค้ าขายกับ
ภายนอกสังคมมากขึน มีการพัฒนากระบวนการผลิตเชือมโยงระหว่างภาคเกษตรกับอุตสาหกรรม
3) ขันเข้ าสูก่ ระบวนการพัฒนา (The Take-Off) มีการลงทุนทุกสาขา มีการแพร่กระจายเทคโนโลยี
ไปในวงกว้ าง และเกิดสังคมเมืองขึน 4) ขันทะยานเข้ าสูภ่ าวะของความอุดมสมบูรณ์ (The Drive
to Maturity) เศรษฐกิจขยายตัวเต็มที มีการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 5) ขันอุดมสมบูรณ์ (The Age of High Mass-Consumption) เป็ นขันทีสมาชิก
ในสังคมมีรายได้ สงู มีมาตรฐานการครองชีพสูง กระบวนการทางการเมืองมีบทบาทสําคัญในการ
จัดสรรทรัพยากร วิถีชีวิตส่วนใหญ่มีสว่ นเกียวข้ องอยูก่ บั เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการจ้ างงานเต็มที
ทฤษฎีนีให้ ความสําคัญกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว
ซึงให้ ความสําคัญกับเงินทุนในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะประเทศด้ อยพัฒนา อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาตามทฤษฎีนีเป็ นทียอมรับกันมากในระยะแรก แต่ต่อมาถูกโต้ แย้ งว่าไม่สามารถใช้
อธิบายกับสังคมอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือทวีปยุโรปได้ อีกทัง พบว่าในความเป็ นจริ งแต่ละประเทศมี
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ขันตอนหลายขันรวมอยูใ่ นระยะเวลาเดียวกัน เช่น ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท ทํา
ให้ ยากต่อการนําไปใช้ พฒ
ั นา
(2) แบบจําลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ Harrod – Domar
(The Harrod – Domar Growth Model)
ทฤษฎีนีให้ ความสําคัญของการออมและการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจ
เชือว่า การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสันขึนอยู่กบั การออมของประเทศและอัตราส่วนของ
ทุนต่อผลผลิต กล่าวคือ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจจะขยายตัวสูงได้ จะต้ องอาศัยการออมและ
การลงทุนในประเทศทีสูง ในทางตรงข้ ามต้ องพยายามให้ อตั ราส่วนของทุนต่อผลผลิตลดลง
อย่างไรก็ตาม แบบจําลองนีพิจารณาเพียงเรื องการออมและการเพิมประสิทธิภาพในการผลิตของ
ปั จจัยทุนทางกายภาพ โดยไม่คํานึงความสําคัญของปั จจัยอืนๆ เช่น แรงงาน สภาพแวดล้ อม
เป็ นต้ น แบบจําลองนีจึงมักถูกนําไปประยุกต์ใช้ มากกว่านําไปใช้ โดยตรง
2) ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)
ทฤษฎีนีมีกรอบวิเคราะห์มาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ นีโอคลาสสิก (NeoClassic Theory) และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เชือว่า สังคมทีล้ าหลังทุก
สังคมสามารถพัฒนาและเปลียนแปลงไปสู่ความเป็ นทันสมัยได้ โดยการพัฒนาความทันสมัยใน
แต่ละด้ านขึนอยู่กบั แนวทางการพัฒนาของแต่ละประเทศ ประเทศทีรํ ารวยต้ องช่วยประเทศยาก
จนทังด้ านทุน เทคโนโลยี วิชาการด้ วยการทําให้ เป็ นอุตสาหกรรม เพือจะได้ หลุดพ้ นจากความ
ยากจน การพัฒนาจึงเน้ นการสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิมบทบาทของรัฐในการ
วางแผน และการร่ วมมือกับต่างประเทศ ทังนีสามารถพัฒนาประเทศให้ ทนั สมัยได้ ในหลายด้ าน
ดังนี 1) ความทันสมัยด้ านเศรษฐกิจ เน้ นการสร้ างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความทันสมัยใน
การผลิต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 2) ความทันสมัยด้ านสังคม เน้ นการศึกษาภาคพืนฐาน ระบบ
สวัสดิการ เพือเปลียนแปลงไปสูค่ วามเป็ นเมือง 3) ความทันสมัยด้ านการเมือง ตังอยู่บนฐานของ
ความมีเหตุมีผล ภาครัฐมีอํานาจและมีอธิปไตยเหนืออํานาจในระดับท้ องถิน 4) ความทันสมัยด้ าน
ความรู้ เน้ นการนําความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ เชิงสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
ทฤษฎีความทันสมัยนีหลายประเทศได้ นําไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการพัฒนา
ประเทศให้ ทนั สมัยทางด้ านเศรษฐกิจ เนืองจากสามารถทําให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ชัดเจน แต่จําต้ องคํานึงถึงให้ รอบคอบ เนืองจากการยอมรับเทคโนโลยี วัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ ามา
หากไม่เหมาะสมก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาสังคมอืนๆได้ ดงั คํากล่าวทีว่า เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา
การพัฒนาไม่ยงยื
ั น
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3) ทฤษฎีฝนหล่ นจากฟ้า (Trickle Down Effect Theory)
ทฤษฎีนีมีแนวความคิดว่า คนในสังคมแต่ละระดับมีความสามารถในการรับการ
พัฒนาได้ ไม่เท่ากัน การจัดสรรให้ เกิดผลประโยชน์ตอ่ ทุกคนในปริ มาณทีเท่ากัน อาจเกิดประโยชน์
ในสังคมไม่มากเท่าทีควร เนืองจากข้ อจํากัดหลายประการ เช่น งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี
และคุณภาพของประชากร ดังนันการพัฒนาเศรษฐกิจจึงต้ องให้ เกิดขึนกับกลุม่ คนทีมีความพร้ อม
หรื อได้ เปรี ยบในสังคมก่อน แล้ วค่อยกระจายลงมายังกลุม่ คนชันกลาง และคนชันล่างซึงเป็ นคน
ยากจนในสังคม ตามลําดับ ในปั จจุบนั ทฤษฎีนีถูกโต้ แย้ งว่ามีจดุ อ่อนมาก เพราะโดยธรรมชาติแล้ ว
เป็ นไปไม่ได้ ทีคนรวยหรื อคนทีได้ เปรี ยบในสังคมจะเป็ นผู้ช่วยพัฒนากลุม่ คนอืนๆ ในสังคม ในทาง
กลับกันจะยิงพัฒนาคนรวยอยูแ่ ล้ วก็จะรวยยิงขึน ส่วนคนจนก็จะยากจนยิงขึนเช่นกัน ดังตัวอย่างที
เกิดขึนในประเทศด้ อยพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนาทังหลาย (สนธยา พลศรี , 2533)
4) ทฤษฎีการกระจายรายได้ และการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Redistribution with Economic Growth Theory)
ทฤษฎีนีเห็นต่างจากทฤษฎีฝนหล่นจากฟ้า เนืองจากการสนับสนุนการพัฒนา
เฉพาะคนชันสูงซึงเป็ นคนส่วนน้ อยในสังคม แม้ จะสามารถบรรลุผลทางเศรษฐกิจได้ อย่างรวดเร็ ว
แต่จะก่อให้ เกิดการกีดกันผู้ผลิตรายย่อย เพิมช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศจะเสียเปรี ยบทังในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม ดังนัน จึงมีความจําเป็ นทีจะต้ องปฏิรูป
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมเพือสร้ างความเสมอภาค การกระจายรายได้ เพือลดช่องว่าง
ระหว่างคนจนและคนรวย โดยการจัดสรรงบต่าง ๆ เพือการพัฒนาในทุก ๆ ด้ าน ทังการลงทุน
ภาครัฐ มุ่งกระจายรายได้ กบั กลุม่ คนจน หรื อชนชันแรงงาน ให้ สามารถเป็ นเจ้ าของการผลิตได้ ซึง
ภาครัฐอาจดําเนินการในรู ปของมาตรการต่างๆ เช่น สนับสนุนภาคการเกษตร เน้ นการพัฒนา
ชนบท การกระจายรายได้ และสร้ างโอกาสให้ กลุม่ คนยากจน เพือให้ เข้ าถึงการบริการจากภาครัฐ
5) ทฤษฎีการด้ อยพัฒนาและการพึงพา
Dependency Theory)

(Underdevelopment and

ทฤษฎีการด้ อยพัฒนาและการพึงพาเป็ นทฤษฎีทีมีความเชือพืนฐานว่า การด้ อย
พัฒนาเกิดขึนพร้ อมๆ กับการพัฒนา กล่าวคือสาเหตุของการด้ อยพัฒนาในประเทศโลกทีสาม เกิด
จากลัทธิล่าอาณานิคม และการถือเอาประโยชน์ของประเทศพัฒนาแล้ วจากประเทศโลกทีสาม
ความสัมพันธ์ ในลักษณะนีทําให้ ประเทศโลกทีสามอยู่ในลักษณะของประเทศบริ วาร อยู่ภายใต้
ขอบข่ายของอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็ นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดสินค้ าอุตสาหกรรม แหล่ง
ขยายตัวของการลงทุน ผลประโยชน์และรายได้ และเป็ นจุดสําคัญทางยุทธศาสตร์ ให้ กบั ประเทศ
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ทุนนิยมตะวันตก ซึงเรี ยกว่า การพึงพา (Dependence) ทังในด้ านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ด้ วยเหตุดงั กล่าว ประเทศในโลกทีสามจึงมีลกั ษณะด้ อยพัฒนาและต้ องพึงพาประเทศ
ทุนนิยมตะวันตกอย่างไม่มีวนั สินสุด ซึงมี 3 แนวคิดทีเกียวข้ องกับทฤษฎีนี ได้ แก่
(1) แนวคิดมาร์ ซีสต์ (Marxist)
การด้ อยพัฒนาเป็ นผลมาจากกระบวนการทางประวัติศาสตร์ จากระบบ
ทุนนิยม ประเทศบริ วารต้ องคอยพึงพาประเทศศูนย์หรื อประเทศพัฒนาแล้ วอยู่ตลอดเวลา ซึงมัก
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ มีการดูดซึมส่วนเกินทางเศรษฐกิจจากประเทศบริ วารเพือไปพัฒนาประเทศ
ของตน อีกทัง ถูกแทรกแซงกําหนดวิถีชีวิตความเป็ นไปต่างๆ ในประเทศบริ วาร จนทําให้ ประเทศ
บริ วารไม่อาจมีแนวทางพัฒนาประเทศได้ อย่างเป็ นอิสระ ทังนีมาร์ ซีสต์เสนอแนวทางพัฒนาโดย
การปฏิบตั แิ บบสังคมนิยมและการตัดความสัมพันธ์เชิงพึงพาทีเคยมีมาต่อประเทศศูนย์
(2) แนวคิดทุนนิยม (Capitalism)
แนวคิดนีเห็นด้ วยว่าประเทศด้ อยพัฒนาถูกประเทศทีพัฒนาแล้ วเอารัด
เอาเปรี ยบ โดยการกอบโกยผลประโยชน์หรื อมูลค่าส่วนเกินไปหมด อย่างไรก็ตามแนวความคิดนี
ยัง เชื อว่ า การพัฒ นาประเทศตามระบบทุน นิ ย มสามารถดํ า เนิ น ต่อ ไปได้ ห ากมี ก ารปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศด้ อยพัฒนากับประเทศพัฒนา
เสียใหม่ ไม่ให้ ถกู เอารัดเอาเปรี ยบ เช่น การลดการพึงพาด้ านการนําเข้ าสําหรับสินค้ าและบริ การ
เพิมสมรรถนะในการผลิต การกระจายรายได้
(3) แนวคิดแบบผสม
การพึงพาภายในกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ของการขยายตัวของ
ระบบทุนนิยมโลกนัน มีลกั ษณะต่างกันอย่างไรแต่ละสังคม เพราะเชือว่า ในแต่ละประเทศนันมี
ลักษณะและความเป็ นไปทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้ อม ปั จจัยทาง
ธรรมชาติต่างกันออกไปและเชือว่าลักษณะดังกล่าวเฉพาะตัวในสังคม หนึงย่อมเป็ นตัวกําหนด
เงือนไขความสัมพันธ์เชิงพึงพาระหว่างประเทศทีพัฒนาแล้ วกับประเทศ
6) แนวความคิดของการพัฒนาอีกรู ปแบบหนึง
Another Development)

(The Concept of

แนวความคิดนีเป็ นแนวความคิดทีนักทฤษฎีประเทศสวีเดนกลุม่ Dag Hammars
Jold Foundation ได้ รวบรวมจากทฤษฎีอืนๆ แล้ วนํามาปรับปรุงเป็ นแนวความคิดของตนเอง โดย
แนวความคิดได้ เปลียนจากการพัฒนาทียึดถือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก มาเป็ นการ
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ยึดถือคนเป็ นหลัก โดยถือว่าคนเป็ นทรัพยากรทีสําคัญทีสุด การทีสามารถนําเอาศักยภาพและ
ความคิดสร้ างสรรค์ของคนออกมาใช้ ในการพัฒนา ได้ ถือว่าเป็ นทังวิถีทาง (Means) และเป้าหมาย
(End) ของการพัฒนา ซึงมีหลักการพืนฐาน 5 ประการ คือ 1) การพัฒนาการมีสว่ นร่ วมในการ
ตัดสินใจ 2) การพัฒนาความเท่าเทียม 3) การจัดสรรทรัพยากรเพือระยะยาว 4) การพัฒนาต้ อง
พัฒนาจากภายในประเทศไม่ใช่การลอกเลียนแบบ และ 5) การเปลียนแปลงโครงสร้ างการพัฒนา
เพือตอบสนองต่อสภาวะการเปลียนแปลง
7) ทฤษฎีความจําเป็ นพืนฐาน (Basic Needs Theory)
ทฤษฎีเน้ นการพัฒนาโดยยึดคนเป็ นหลักในลักษณะของการปรั บปรุ งคุณภาพ
ชีวิตและความเป็ นอยู่ในสังคม โดยเชือว่าการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่อาจแก้
หรื อขจัดปั ญหาความยากจนได้ ทังนี ทฤษฎีได้ ถกู พัฒนามาจาก 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดของ
Galtung เน้ นความจําเป็ นพืนฐานของมนุษย์ 4 ด้ าน คือ ความมันคง ปลอดภัย (Security Needs)
สวัสดิภาพของชีวิต (Welfare Needs) เอกลักษณ์ (Identity)และเสรี ภาพ (Freedom) โดยเฉพาะ
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ส่วน 2) แนวคิดของ Streeten เน้ นความจําเป็ น 2 ส่วน คือทาง
กายภาพ และทางจิตภาพ กลยุทธ์ทีสําคัญในการตอบสนองความต้ องการพืนฐานของประชาชน
ได้ แก่ การลดอัตราการว่างงาน การเพิมผลผลิตให้ ถึงระดับความต้ องการพืนฐาน สวัสดิการที
เพียงพอ แนวคิดความจําเป็ นขันพืนฐานยังไม่มีตวั วัดแบบสากล เพราะสภาพความแตกต่างกัน
ของแต่ละสังคม รวมทังปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทีแตกต่างกัน ดังนันแต่ละประเทศจึง
กําหนดเป้ าหมายความจําเป็ นขันพืนฐานของตนเอง ซึงในประเทศไทยมีการกําหนดเครื องชีวัด
ความจําเป็ นพืนฐาน (Basic Minimum Needs Indicators) เรี ยกย่อว่า จปฐ. ทีเก็บข้ อมูลครัวเรื อน
ทัวประเทศเพือใช้ สําหรับวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ
8) การพัฒนาอย่ างยังยืน
การพัฒนาอย่างยังยื น เป็ นแนวทางการพัฒนาที ได้ รับการกล่าวถึง มากในยุค
โลกาภิวตั น์ (Globalization) ทีความเจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี และกลไกการตลาดในระบบทุน
นิยมได้ สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม ทังนี แนวทางการพัฒนาแบบยังยืนควรที
จะสามารถพัฒนาได้ อย่างน้ อย 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านเศรษฐกิจ เน้ นเศรษฐกิจภายในครอบครัว การ
ผลิตสินค้ าทีคนภายในประเทศ 2) ด้ านสังคม สังคมมีความเข้ มแข็ง มีความปลอดภัยทางสังคม
และประชาชนมีส่วนร่ วม 3) ด้ านสิงแวดล้ อม มีการจัดระบบนิเวศให้ มีความสมดุลกับความ
ต้ องการของคนในสังคม รวมทังสภาพของทรัพยากรและระบบนิเวศทีมีอยู่ การสร้ างเสถียรภาพ
ระบบนิเวศทังนีมีแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้ องกับการพัฒนาอย่างยังยืน ดังนี
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(1) ทฤษฎีความสมดุลและนิเวศวิทยา (Equilibrium and Ecological Theory)
ทฤษฎีนีได้ เสนอแนวการพัฒนาแบบสมดุล (Equilibrium) เน้ นการ
จัด การทรั พ ยากรต่า งให้ ส มดุล เพื อการดํ า รงรั ก ษาระบบนิ เ วศวิ ท ยาที เหมาะสม
และมี
สภาพแวดล้ อมทีเหมาะสม โดยให้ มาตราการต่างๆ ทังด้ าน กฎหมายและภาษี เพือดูแลสิงแวดล้ อม
เน้ นแก้ ปัญหาระยะสันๆ หรื อแก้ เพียงปั ญหาเดียว ไปสูร่ ูปแบบการแก้ ปัญหาในระยะยาว และเป็ น
ปั ญหาใหญ่ Duncan Odum (1956) ได้ เสนอ POET Model สําหรับการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับสิงแวดล้ อม P คือ Population (ประชากร) O คือ Organization (องค์กรชุมชน/
กลุม่ ) E คือ Environment (สิงแวดล้ อม) และ T คือ Technology (วิทยาการต่างๆ) ดังนัน
ประชากรในชุมชนทีใช้ เทคโนโลยีรูปแบบใดจะมีผลต่อสภาพแวดล้ อมทีอยู่รอบๆ ชุมชนนันๆ ต่อมา
ได้ เพิม C คือ Culture (วัฒนธรรม) เข้ าไปด้ วยเป็ น POET + C
งานเขียนของ Schumacher (1974) ชือ Small is Beautiful (เล็กๆแต่
สวยงาม) เป็ นแนวความคิดการใช้ เทคโนโลยีทีเหมาะสม โดยนําเอาเทคโนโลยีจากประเทศที
พัฒนาแล้ ว มาปรับใช้ ในประเทศทีกําลังพัฒนาหรื อด้ อยพัฒนา ควบคูก่ บั การใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่
ในท้ องถิ นและชนบทอย่างชาญฉลาด ซึงเป็ นการพัฒนาโดยไม่ทําลายสภาพแวดล้ อมและ
ธรรมชาติ เพือรักษาทรัพยากรไว้ ให้ อนุชนรุ่นหลังต่อไปได้
2) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็ นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสชีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว่า 25 ปี ตังแต่ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึน เป็ นปรัชญาชีแนวการดํารงอยู่และปฏิบตั ิ
ตนของประชาชนในทุกระดับตังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทังในการพัฒนาและ
บริ หารประเทศ ซึงให้ ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือให้ ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวตั น์ทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้ นการรอดพ้ นจากภัยและวิกฤต เพือ
ความมันคงและความยังยืนของการพัฒนา ขณะเดียวกัน ก็ต้องเข้ าใจคุณลักษณะว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิตนได้ ในทุกระดับ โดยเน้ นการปฏิบตั ิบนทางสาย
กลางและการพัฒนาอย่างเป็ นขันตอน 3 ห่วง 2 เงือนไข โดย 3 ห่วง คือ
(1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทีไม่น้อยเกินไปและ
ไม่ ม ากเกิ น ไปโดยไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเองและผู้อื นเช่ น การผลิ ต และการบริ โ ภคที อยู่ใ นระดับ
พอประมาณ
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(2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกียวกับระดับของ
ความพอเพียงนัน จะต้ องเป็ นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเกียวข้ อง ตลอดจน
คํานึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการกระทํานันๆ อย่างรอบคอบ
(3) การมีภมู ิค้ มุ กันทีดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมรับ
ผลกระทบและการเปลียนแปลงด้ านการต่างๆ ทีจะเกิดขึนโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ของ
สถานการณ์ตา่ งๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตทังใกล้ และไกล
ส่วน 2 เงือนไข คือการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ อยู่ระดับ
พอเพียงนัน ต้ องอาศัยทังความรู้และคุณธรรมเป็ นพืนฐาน ประกอบไปด้ วย
(1) เงือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ เกียวกับวิชาการต่างๆ
ทีเกียวข้ องอย่างรอบด้ าน ความรอบคอบทีจะนําความรู้ เหล่านันมาพิจารณาให้ เชือมโยงกัน เพือ
ประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขันตอนปฏิบตั ิ
(2) เงือนไขคุณธรรม ทีจะต้ องเสริ มสร้ าง ประกอบด้ วย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซือสัตย์สจุ ริ ต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้ สติปัญญาในการ
ดําเนินชีวิต (สศช, 2548)
อย่างไรก็ตาม พบว่า ประเทศทีพัฒนาแล้ วจะเน้ นทางด้ านการพัฒนาทางสังคม
มากกว่าการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ ส่วนในประเทศกลุ่มด้ อยพัฒนาเน้ นการพัฒนาทางด้ าน
เศรษฐกิจเป็ นอันดับแรก แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสําคัญของการพัฒนาประเทศคือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศเป็ นหลัก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาประเทศเป็ นทียอมรับกันโดยทัวไปว่าไม่มี
ทฤษฎีใดทีสามารถนําไปใช้ ได้ อย่างสมบูรณ์ ในทุกสังคม ดังนันในการนําทฤษฎีไปใช้ ใน การ
ดําเนินงานพัฒนา นักพัฒนาจําเป็ นต้ องมีการเลือกเฟ้นหรื อประยุกต์ทฤษฎีต่างๆให้ เหมาะสมกับ
โครงสร้ างพืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชุมชนนันๆ ซึงสอดคล้ องกับการ
ประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีเน้ นความพอประมาณ ความมีเหตุผล เพือสร้ างภูมิค้ มุ กัน
ทีดีพอสมควรต่อการเปลียนแปลงทังภายนอกและภายใน ซึงจําเป็ นต้ องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ ในการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกขันตอน และขณะเดียวกันจะต้ องเสริ มสร้ างพืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้ มีสํานึกในคุณธรรม ความซือสัตย์สจุ ริ ตและ
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ให้ มีความรู้ ทีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ
เพือให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้ างขวาง
การศึกษานีจึงให้ ความสําคัญกับการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาประเทศ เนืองจากเป็ นปรัชญาทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ ตลอดเวลา และเป็ นการ
มองโลกเชิงระบบทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเน้ นทีการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ร่ วมกันคิด
ร่วมกันทํา เพือสร้ างภูมิค้ มุ กันในสังคม มีฐานเศรษฐกิจและสังคมให้ เข้ มแข็งรักษาความสมดุลของ
ทุนและทรัพยากรในมิตติ า่ งๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้ อมรับต่อการเปลียนแปลงต่างๆ ได้ อย่าง
เท่าทัน และนําไปสูค่ วามอยูเ่ ย็นเป็ นสุขของประชาชนได้ ในทีสุด
2.1.6 แนวคิดแบบจําลองสมการโครงสร้ าง
การวิจยั นีในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา และเพือให้ การวิเคราะห์ สอดคล้ องกับ
กรอบในการวิจยั จึงจําเป็ นต้ องใช้ ในการวิเคราะห์ผ่านแบบจําลองสมการโครงสร้ าง (Structural
Equation Model-SEM) ซึงเป็ นแบบจําลองการวิจยั ทีแสดงโครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทีนักวิจยั สร้ างขึนตามทฤษฎีแทนปรากฏการณ์ทีเกิดขึนจริ งตามธรรมชาติ เนืองจากปรากฏการณ์
ทีเกิดขึนจริงในธรรมชาติมีโครงสร้ างความสัมพันธ์ทีหลากหลายและซับซ้ อน ซึงในการวิจยั นักวิจยั
ไม่สามารถศึกษาได้ ครบทุกองค์ประกอบ เนืองจากข้ อจํากัดด้ านต่างๆ ดังนันแบบจําลองการวิจยั ที
สร้ างขึนจึงเป็ นการประยุกต์เข้ ากับทฤษฎีหรื อเข้ ากับสภาพการณ์ ทีเป็ นจริ ง ตามระเบียบวิธีการ
อนุมานทําให้ ได้ เป็ นแบบจําลองทีเป็ นสมมติฐานการวิจยั หรื อแบบจําลองการวิจยั แบบจําลองการ
วิจัยจึงเป็ นแบบจํ าลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรและชุดของข้ อตกลงเบืองต้ น ที
ยอมรับว่าเป็ นจริ ง จากนันนักวิจยั จึงนําแบบจําลองการวิจยั ไปตรวจสอบความสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ (กรรณนิการ์ และสุชาติ, 2550)
โปรแกรมลิสเรลเป็ นหนึงในโปรแกรมสําเร็ จรู ปทีสามารถวิเคราะห์สมการเชิงโครสร้ างได้ ดี
ในการวิจยั นีจึงในโปรแกรมลิสเรลในการวิเคราะห์ ซึงลักษณะของแบบจําลองสมการโครงสร้ าง
ประกอบด้ วยแบบจําลองทีสําคัญ 2 แบบ คือ แบบจําลองการวัด (Measurement Model) และ
แบบจําลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Model)
1) แบบจําลองการวัด (Measurement Model) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ กบั ตัวแปรแฝง (Latent Variable) มี 2 รูปแบบ คือ แบบจําลองการวัดสําหรับตัว
แปรภายนอกและแบบจําลองการวัดสําหรั บตัวแปรภายใน โดย 2 รู ปแบบ แสดงความสัมพันธ์
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โครงสร้ างเชิงเส้ นระหว่างตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได้ (นงลักษณ์ , 2538) โมเดลการเขียนเป็ น
สมการในรูปเมทริ กซ์พร้ อมทังขนาดของเมทริกซ์ได้ ดงั นี
=

x
(px1)

λxξ
+
(pxm) (mx1)

=

y
(qx1)

δ
(px1)

ε

+

λ yη

(qxn) (nx1)

(qx1)

2) แบบจําลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Model) เป็ น
แบบจํ า ลองที แสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรแฝงในแบบจํ า ลอง มี ก ารระบุความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวประกอบหรื อตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง η และ ξ มักมีความสัมพันธ์กนั ทังภายในกลุม่
และระหว่างกลุ่มตัวแปร โดย η เป็ นตัวแปรแฝงทีเป็ นตัวแปรตาม (Latent Endogenous
Variable) และ ξ เป็ นตัวแปรแฝงทีเป็ นตัวแปรอิสระ (Latent Exogenous Variable) ดังสมการ

η

=

(nx1)

+

βη

+

Γξ

(nxn) (nx1)

ζ

(nxm) (mx1)

(nx1)

เมือนําส่วนประกอบของแบบจําลองสมการโครงสร้ างหรื อแบบจําลองลิสเรลทัง
สองส่วน มาเขียนเป็ นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จะเขียนได้ ดงั นี
Measurement Model

x = λxξ + δ

Structural Equation Model

Measurement Model

y = λ yη +

η = βη + Γξ + ζ

ε

ζ1
δ1

X1

λx

ε1

LAMDA X

Θδ
THETA-DELTA

δ2

X2

η

Γ

λy

β

GAMMA BETA

PSI

PHI

ε1

DELTA
X
KSI
Exogenous (Independent) Variable
ภาพที 2.4 แบบจําลองในโปรแกรมลิสเรล

η2

ε1

LAMDA Y

ψ

Φ

Y1

ζ2

Θε
THETA-EPSILON
Y2

ε2

ETA
ZETA
Y EPSILON
Endogenous (Dependent) Variable
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ในทีนี

NX
NY
NK
NE

=
=
=
=

จํานวนตัวแปรภายนอกทีสังเกตได้
จํานวนตัวแปรภายในสังเกตได้
จํานวนตัวแปรแฝงภายนอก
จํานวนจัวแปรแฝงภายใน

เวกเตอร์ ของตัวแปรในแบบจําลองมีสญ
ั ลักษณ์อกั ษรกรี ก คําอ่าน และความหมายดังต่อไปนี
X
Y
ξ
η

δ
ε

ζ

= Eke
= Wi
= Xi
= Eta
= Delta
= Epsilon
= Zeta

=
=
=
=
=
=
=

เวกเตอร์ ตวั แปรภายนอกทีสังเกตได้ X ขนาด (NX x 1)
เวกเตอร์ ตวั แปรภายในสังเกตได้ Y ขนาด (NY x 1)
เวกเตอร์ ตวั แปรแฝงภายนอก K ขนาด (NKx1)
เวกเตอร์ ตวั แปรแฝงภายใน E ขนาด (NEx1)
เวกเตอร์ ความคลาดเคลือน d ในการวัดตัวแปร X ขนาด (NX x 1)
เวกเตอร์ ความคลาดเคลือน e ในการวัดตัวแปร Y ขนาด (NY x 1)
เวกเตอร์ ความคลาดเคลือน z ของตัวแปร e ขนาด (NE x 1)

เมทริ กซ์พารามิเตอร์ อิทธิ พลเชิงสาเหตุ หรื อสัมประสิทธิการถดถอย (Causal Effect)
Regression Coefficient) รวม 4 เมทริ กซ์ มีสญ
ั ลักษณ์อกั ษรกรี ก คําอ่าน ตัวย่อภาษาอังกฤษ และ
ความหมาย ดังนี
λ x = Lambda-X = LX = เมทริ กซ์สมั ประสิทธิการถดถอยของ K บน X ขนาด

(NX x NX)
λ y = Lambda-Y = LY = เมทริ กซ์สมั ประสิทธิการถดถอยของ E บน Y ขนาด
(NY x NE)
Γ = Gamma = GA = เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก K บน E ขนาด (NE x NK)
β = Beta
= BE = เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่าง E ขนาด (NE x NE)
Φ = Phi
= PH = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัว
แปรแฝงภายนอก K ขนาด (NK x NK)
ψ = Psi
= PS = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัว
แปรแฝงภายใน z ขนาด (NE x NE)
Θδ = Theta-Delta = TD = เมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัว
แปรแฝงภายนอก d ขนาด (NX x NX)
Θε = Theta-Epsilon = TE = เมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัว
แปรแฝงภายนอก e ขนาด (NY x NY)
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ข้ อมูลทีนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรลสามารถมีตวั แปรได้ ทงตั
ั วแปรไม่ต่อเนืองและ
ตัวแปรต่อเนือง ซึงเป็ นประการสําคัญทีทําให้ การวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมลิสเรลครอบคลุมการ
วิเคราะห์ ทางสถิติแทบทุกชนิด การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรลจะผ่อนคลายข้ อตกลงเบืองต้ น
เกี ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร และผ่อนคลายข้ อตกลงเบืองต้ นเกี ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างความคาดเคลือนให้ มีความสัมพันธ์กนั ได้ การนําความคลาดเคลือนมาศึกษาด้ วยจึงทําให้
การวิเคราะห์มีความถูกต้ องมากกว่าการวิเคราะห์แบบเดิม นอกจากนีโปรแกรมลิสเรลยังสามารถ
วิเคราะห์ อิทธิ พลร่ วมกับวิเคราะห์ องค์ประกอบ มีการคํานวณค่าดัชนีความกลมกลืนไปพร้ อม ๆ
กับการวิเคราะห์ ซึงต่างจากการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบเดิม
สรุปได้ วา่ ลักษณะเด่นของโปรแกรมลิสเรลมี 4 ประการ ดังนี
1) โปรแกรมลิ ส เรลสามารถประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ไ ด้ ห ลายวิ ธี ไ ด้ แ ก่ วิ ธี
Maximun Likelihood: ML วิธี Instrumental Variables: IV วิธี Two-Stage Least
Squares:TSLS วิธี Generalized Weighted Least Squares วิธี Unweighted Least
Squares:ULS วิธี Generalized Least Square: GLS วิธี Generalized Weighted Least
Squares: WLS และวิธี Diagonal Weighted Least Squares: DLS
2) สามารถประมาณค่าของเทอมความคลาดเคลือนได้ จึงทําให้ การประมาณค่า
ขนาดอิทธิพลมีความถูกต้ องมากขึนและยอมให้ เทอมของความคลาดเคลือนมีคา่ ไม่เท่ากับศูนย์ได้
ซึงเป็ นการผ่อนคลายข้ อตกลงเบืองต้ น
3) โปรแกรมลิสเรลสามารถคํานวณความสอดคล้ องได้ พร้ อม ๆ กับการวิเคราะห์
ข้ อมูล สามารถตรวจสอบความตรงและดัชนีวดั ความพอเหมาะของแบบจําลองการวิจยั รวมทัง
การปรั บแบบจํ าลองการวิจัยให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งได้ ง่ายกว่าการวิเคราะห์ เชิงสาเหตุ
แบบเดิม
4) การมีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลขันต้ น (PRELIS: PREprocess for LISrel) เพือ
คัดเลือกข้ อมูลและสรุ ปข้ อมูลทีเป็ นตัวแปรพหุนามเพือเตรี ยมข้ อมูลให้ เหมาะสมกับการวิเคราะห์
(นงลักษณ์, 2542)
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2.2 เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในหัวข้ อนีจะนําเสนองานศึกษาในอดีตทีเกียวข้ องกับทุนทางสังคม โดยจะทบทวนงาน
ศึกษาทีเกียวข้ องกับทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ เพือให้ ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ ลักษณะ
งานวิจยั รวมถึงผลทีได้ จากการศึกษา ส่วนด้ านการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพือเป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดทีใช้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทังศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการ
ดําเนินงานร่ วม เพือเป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดของทุนทางสังคมกับการดําเนินการ
ร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา ซึงมีรายละเอียดดังนี
2.2.1 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ
งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ สามารถแบ่งเป็ นงานวิจยั ใน
ต่างประเทศและงานวิจยั ภายในประเทศ ซึงงานวิจยั ในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็ นการวิเคราะห์ทนุ
ทางสังคมในภาพรวมระดับประเทศ ส่วนงานศึกษาวิจยั ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาทุน
ทางสังคมในเชิงพืนที ซึงงานวิจยั ทังหมดนันได้ แสดงให้ เห็นผลประโยชน์จากการนําทุนทางสังคม
ไปใช้ โดยชีให้ เห็นว่า พืนทีใดทีมีทนุ ทางสังคมสูง จะเอือให้ เกิดประโยชน์ทงในด้
ั านเศรษฐกิจ สังคม
และสิงแวดล้ อม เนืองจากงานวิจยั ทีทบทวนมีจํานวนมาก ผู้วิจยั จึงเลือกนําเสนอผลของงานวิจยั ที
เกียวข้ องเพียงบางส่วน เพือให้ เห็นภาพของความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคม ส่วนในรายละเอียด
ของงานวิจยั ทีทบทวนทังหมดจะแสดงดังในภาคผนวก ก
งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับทุนทางสังคมในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบตะวันตก ส่วนใหญ่
ให้ ความสําคัญของทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังเช่น งานของ Sjoerd Beugelsdijk
and Ton van Schaik (2005) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ ใน 54 พืนทีในทวีปยุโรป โดยใช้ ข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 1950-1998 พบว่า การเข้ าร่วม
กลุ่มทีทํากิจกรรมอาสาสมัครมีนยั สัมพันธ์ เชิงบวกต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ทุนทาง
สังคมในรู ปความไว้ วางใจและการเข้ าร่ วมกลุ่มทีไม่ได้ ทํากิจกรรมอาสาสมัครไม่มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขณะที Bryan R. Routledge and Joachim von Amberg (อ้ างถึงใน วิลาวัลย์ ดําจุติ,
2550) ได้ ทําการพัฒนาแบบจําลองการเจริ ญเติบโตอย่างง่าย (Simple Growth Model) จากทุน
ทางสังคมโดยเป็ นการพิจารณาการทําการค้ าระหว่างสมาชิกในชุมชน 2 คน โดยใช้ แนวคิด
Prisoner’Dilemma โดยแบบจําลองการค้ าเป็ นส่วนหนึงของแบบจําลองการเจริ ญเติบโต และมี
สมมติฐานทีว่าการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีนําไปสูก่ ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเกียวข้ อง
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กับการจัดสรรแรงงานใหม่ซงมี
ึ อิทธิพลต่อทุนทางสังคม ซึงจากแบบจําลองพบว่า การเพิมทุนทาง
สัง คมจะทํ า ให้ เพิ มโอกาสทางการค้ า ได้ เ ล็ ก น้ อย และการเพิ มทุ น ทางสัง คมทํ า ให้ ลดการ
เคลือนย้ ายกําลังแรงงาน
ขณะที Helliwell and Putnam (2000) ศึกษาทุนทางสังคมกับการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอิตาลี พบว่า ทุนทางสังคมทีสูงทีมีผลทําให้ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในอิตาลี
สูงขึนด้ วย ซึงสอดคล้ องกับงานของ Guiso, Sapienza, and Zingales (2004) พบว่า ในประเทศ
อิตาลีทนุ ทางสังคมมีผลต่อการพัฒนาสถาบันต่างๆ โดยเห็นว่าถ้ าพลเมืองมีทนุ ทางสังคมมาก มี
ผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นทีเพิมขึนและมีการเข้ าถึงการบริ การของสถาบันการเงินเพิมขึนอีกด้ วย
Luca Crudeli (2006) ได้ ทําการศึกษาทุนทางสังคมและโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic
Opportunity) โดยสนใจทุนทางสังคมประเภทที มีแรงจูงใจทางการเงิน(Rent Seeking) ใน
วิเคราะห์ เชิงเนือหา พบว่า ทุนทางสังคมประเภทนีเกิดจากความร่ วมมือโดยธรรมชาติ(Natural
Cooperation) และความร่วมมือทีเป็ นส่วนเกิน (Excess Cooperation) ซึงความร่ วมมือส่วนนีจะ
ก่อให้ เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึงจากการศึกษาพบว่า ความไม่เท่าเทียมกันของการ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งผลให้ เกิดความร่วมมือของบุคคลมากกว่าการกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจทีเท่าเทียมกัน เพราะว่าการมีคา่ เช่า (Rents) สูงจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงด้ วย และเมือ
พิจารณาระหว่างประเทศพัฒนาแล้ วกับประเทศกํ าลังพัฒนาพบว่า ประเทศพัฒนาแล้ วมีความ
ร่ วมมือกันซึงก่อให้ เกิดทุนทางสังคมสูงกว่าประเทศกําลังพัฒนา เนืองจากประเทศกําลังพัฒนามี
ความร่ วมมือในระดับตํากว่าระดับธรรมชาติ ซึงมีสาเหตุจากการไม่มีประสิทธิภาพ ทางสถาบัน
และพฤติกรรมต่างตอบแทนเชิงลบซึงนําไปสูค่ วามไม่มีประสิทธิภาพด้ านข้ อมูล
ขณะที Christian Bjørnskov (2006) เปรี ยบเทียบระหว่างตัวชีวัดในการดําเนินงานภาครัฐ
กับความพึงพอใจในชีวิต โดยใช้ ข้อมูลตังแต่ปี ค.ศ. 1991-1991,1995-1997 และ 1999-2001 พบว่า
องค์ ป ระกอบด้ า นความไว้ ว างใจมี ผ ลต่ อ ตัว ชี วัด ในการดํ า เนิ น งานภาครั ฐ ในตัว แปรผลผลิ ต
(ประชาชาติ) ต่อหัวประชากร (GDP per Capita) และความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ (Income
Inequality) และความไว้ วางใจมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต โดยจะเห็นว่า ความไว้ วางใจทีเพิมขึน
ส่งผลให้ อตั ราขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิมขึน ขณะทีบรรทัดฐานไม่มีความสัมพันธ์ ต่อตัวชีวัดในการ
ดําเนินงานภาครัฐและความพึงพอใจในชีวิต และกิจกรรมองค์กรมีนยั สัมพันธ์ เชิงลบต่อตัวชีวัดใน
การดําเนินงานภาครัฐและมีนยั สัมพันธ์เชิงลบทีสูงมากต่อความพึงพอใจในชีวิต
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศกํ าลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยด้ วย ได้ ให้
ความสําคัญในการวิเคราะห์ทุนทางสังคมในลักษณะการรวมกลุ่ม/เครื อข่ายในชุมชน จะช่วยลด
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ความยากจน สร้ างความเข้ มแข็งในชุมชน การจัดการทรัพยากรภายในชุมชน การสร้ างรายได้ ใน
ชุมชนโดยเฉพาะด้ านเกษตรกรรม อย่างเช่นงานของ Burger,Collier and Gunning (1996) ศึกษา
ทุนทางสังคมกับความยากจนในประเทศเคนย่า พบว่า หัวหน้ าครอบครัวในชนบททีเป็ นผู้หญิงไม่
สามารถทีจะลอกเลียนแบบความสามารถของหัวหน้ าครอบครัวทีเป็ นผู้ชายได้ เนืองจากมีการแบ่ง
ความสัมพันธ์ ทางสังคมทีชัดเจน ซึงเป็ นอุปสรรคทําให้ ผ้ หู ญิงยากทีจะการเข้ าร่ วมกลุ่ม ส่งผลให้
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารน้ อย การลอกเลียนและพัฒนาความรู้ ความสามารถทําได้ ยาก จึงทําให้ รายได้
ของผู้หญิง น้ อยกว่าผู้ชาย และพบว่า เครื อข่ายทีกว้ างสามารถสร้ างความเข้ มแข็งได้ ถ้ามีสมาชิกที
หลากหลาย การแลกเปลียนเรี ยนรู้ ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตน และเพิม
ศักยภาพของเครื อข่าย
Grootaert (1999) ศึกษาการเป็ นสมาชิกในสมาคมท้ องถิน (ความหนาแน่นของสมาคม
ความหลากหลายของสมาชิก เช่น เพศ อายุ เป็ น รวมทังความตังใจในการเข้ าประชุม) ในประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย พบว่ า ทุน ทางสัง คมช่ ว ยลดปั ญ หาความยากจน และปรั บ ปรุ ง สวัส ดิ ก าร ความ
หลากหลายในกลุ่มสมาชิกส่งผลกระทบทางบวกต่อการปรับปรุ งสวัสดิการ แต่ผลกระทบทางลบ
ต่อความร่ วมมือร่ วมใจในการทํากิจกรรม ซึงสอดคล้ องกับงานของ Grootaert and Narayan
(2000) ได้ ศึกษาทุนทางสังคมในประเทศโบลีเวีย ทุนทางสังคมช่วยลดปั ญหาความยากจนและ
ปรับปรุ งสวัสดิการ และผลตอบแทนของทุนทางสังคมจะสูงขึนอีก ถ้ าคนในชุมชนได้ รับการศึกษา
มากขึน ส่วนงานของ Cramb (2005) การใช้ ทนุ ทางสังคมในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยการเข้ ามามี
ส่วนร่ วมของในชุมชน การร่ วมมือร่ วมใจทีเกิดขึนทําให้ เกิดการอนุรักษ์ ทรัพยากรดินสูงขึน อย่างไร
ก็ตามการทําให้ ทนุ ทางสังคมสนับสนุนอย่างต่อเนือง ต้ องมีรักษาสะสมทุนทางสังคมไว้ ด้วย
เมือพิจารณางานวิจยั ในประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญในเชิงพืนทีชุมชนโดยเน้ น
การค้ นหาและอธิบายทุนทางสังคมในแต่ละชุมชนว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้ าง ทังมีการเชือมทุนทาง
สังคมเข้ ากับเรื องต่างๆ เช่น การสร้ างความเข้ มแข็งชุมชม การพัฒนาองค์กรธุรกิจชุมชน เป็ นต้ น
ตัวอย่างเช่น งานของ กนกรัตน์ กิตติวิวฒ
ั น์ (2543) ได้ ศกึ ษาเรื องทุนทางสังคมของชุนชนเมือง ใน
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิ จ พบว่า การมีเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมที สมาชิ กมี ความสัมพันธ์
เชิงซ้ อนต่อกันนัน จะเกิดการแลกเปลียนผลประโยชน์ และเกือกูลซึงกันและกัน ทําให้ สามารถอยู่
รอดได้ ในสภาวะเศรษฐกิจทีฝื ดเคือง นอกจากนี การมีค่านิยมร่ วมกันในเรื องการมีเครดิตทีดีหรื อ
การเป็ นผู้ทีน่าเชือถือนัน มีส่วนสําคัญในการเกือหนุนการทุนสวัสดิการชุมชน แต่ให้ ข้อสังเกตว่า
ความสัมพันธ์ ทีแน่นแฟ้นมากขึน อาจเกิดผลกระทบด้ านลบต่อองค์กรหรื อต่อความสัมพันธ์ ของ
สมาชิกได้ เช่นเดียวกัน เช่น การแบ่งกลุม่ พวกพ้ อง หรื อความหวาดระแวงระหว่างสมาชิก
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บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2546) มองแนวคิดทุนทางสังคมในเรื องการก่อเกิด การผลิตซํา และ
การขยายตัวทุนทางสังคมในชนบทอีสานใน 3 ลักษณะ คือ 1) สินค้ าสาธารณะ(Public Goods)
สมาชิกของสังคมทุกสังคมต่างก็ มีส่วนในการก่อเกิด การผลิตซํา และการขยายตัวของทุนทาง
สังคม 2) การดํารงอยู่ของทุนทางสังคมเป็ นเรื องในระดับท้ องถิน (locality) ซึงหากการสะสมทุน
ทางสังคมเกิดขึนกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล พ่อค้ า นายทุน มากกว่าผู้ด้อยโอกาสจะทําให้ ความสัมพันธ์
ทางสังคมทีอาศัยอิทธิพลนี สร้ างความเหลือมลําทางสังคมได้ 3) ทุนทางสังคมมีอยู่ในหลายระดับ
และแต่ละระดับต่างก็ต้องใช้ เครื องมือหรื อวิธีการทีแตกต่างกันออกไป และได้ ศกึ ษาหมู่บ้านในภาค
อีสาน 3 หมูบ่ ้ าน คือ บ้ านฝางน้ อย บ้ านเหล่าเกวียนหัก และบ้ านกะพี พบว่า ภายใต้ สถานการณ์ที
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว สถาบันอันเป็ นรากฐานของทุนทางสังคมแบบดังเดิมของชาวบ้ านใน
ชุมชน ยังคงดํารงอยู่ อันได้ แก่ วัฒนธรรมประเพณี ความเชือเรื องผี และวัด อย่างไรก็ดี สถาบัน
เหล่านีได้ ลดความสําคัญต่อความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนมากทุกขณะ
วรรณ ประยุกต์วงศ์ (2547) ได้ วิเคราะห์การสะสมทุนในวิสาหกิจชุมชนหนึงตําบลหนึง
ผลิตภัณฑ์(OTOP)จากมุมมองพุทธเศรษฐศาสตร์ กรณีศกึ ษา ภาคใต้ ตอนบน พบว่าพบว่า ปั จจัยที
ส่งผลต่อการสะสมทุนทางสังคมประกอบด้ วย ระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม ระดับการศึกษา
จํานวนบรรพบุรุษ ภูมิปัญญา นิยามความสุขในชีวิต และจํานวนบรรพบุรุษทีเป็ นอดีตผู้นําชุมชน
ขณะทีผลการสะสมทุนทางสังคมคือ สมรรถนะผู้ทําผลิตภัณฑ์แต่กลับไม่สง่ ผลต่อรายได้ ผลิตภัณฑ์
นอกจากนี งานของ วิลาวัลย์ ดําจุติ (2550) ศึกษาทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจัง หวัดในประเทศไทย พบว่า ปั จจัย สัดส่วนครั ว เรื อ นที มี ส่วนร่ ว มแสดงความคิดเห็ น เพื อ
ประโยชน์ ของชุมชนหรื อท้ องถินมีผลในทิศทางลบต่อจํานวนคนจนด้ านรายได้ อย่างมีนัยสําคัญ
ในทางตรงกันข้ าม พบว่าการมีสหภาพแรงงานทีเพิมขึนส่งผลในจํานวนคนจนด้ านรายได้ เพิมขึน
นอกจากนีพบว่า องค์กรทีมีแรงจูงใจทางการเงินมีแนวโน้ มเกิดขึนในพืนทีการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับตํา ซึงแสดงให้ เห็นว่า การพัฒนาทีผ่านมาอย่างขาดความสมดุลเป็ นปั จจัยหนึงทําให้ เกิดการ
ก่อตัวของทุนทางสังคม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่า ทุนทางสังคม
เป็ นปั จจัยทีจําเป็ นอย่างมากต่อประเทศในการสร้ างความเจริ ญเติบโตทีมีคณ
ุ ภาพ ทุนทางสังคมที
ผูกติดกับวิถีชีวิตของคนในสังคม จะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการดําเนินกิจกรรมต่างๆทีมีประสิทธิภาพ
มากขึน และเพือให้ เกิดความชัดเจนยิงขึนในบทบาทของทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศไทย จึงจะทําการศึกษาบทบาททุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศให้ มี
ความชัดเจนมากขึนในบทที 3
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2.2.2 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ จุดมุ่งหมายสําคัญคือการดํารงชีวิตของมนุษย์ทีดีขึนและสามารถ
แก้ ไขปั ญหาต่างๆทีกระทบต่อความเป็ นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยจุดมุ่งหมายทีสําคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เน้ นไปทีความต้ องการของมนุษย์และคุณภาพชีวิตมนุษย์ ได้ แก่
มาตรฐานการครองชีพทีดีขนึ การกระจายรายได้ อย่างทัวถึงเพือลดช่องว่างทางรายได้ ประชาชนมี
งานทํา มีการใช้ ทรัพยากรอย่างยังยืน ลดปั ญหาด้ านมลพิษ การสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม และ
การให้ เสรี ภาพกับประชาชน (สุดใจ, 2547) ดังนัน การพัฒนาเศรษฐกิจจําเป็ นต้ องใช้ ทุนทาง
การเงิน ทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมอย่างสมดุล อย่างไรก็ดี เพือความชัดเจนใน
กรอบการวิจยั จึงทําการทบทวนปั จจัยของทุนด้ านต่างๆทีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
1) ทุนทางการเงินและทุนทางกายภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในยุ ค ต้ น ๆของทฤษฎี ก ารพัฒ นาเน้ นและให้
ความสํ า คัญ อย่ า งมากต่อ ทุน ทางการเงิ น และทุน ทางกายภาพ อาทิ ทฤษฎี แ บบจํ า ลองการ
เจริญเติบโตของ Harrod -Domar ทีเน้ นว่าประเทศจะเจริ ญเติบโตได้ ต้องอาศัยทุนทางการเงินและ
ทุนทางกายภาพเป็ นสําคัญ และควรมีการสะสมทุนทางการเงินและทุนทางกายภาพทีเพียงพอ ซึง
มาจากการออมเงินในประเทศ แต่ในประเทศทียากจนประสบปั ญหาเงินออมทีไม่เพียงพอ ซึงต้ อง
พึงพาทุนทางการเงินจากต่างประเทศทังในรูปเงินกู้และเงินลงทุนทางตรง และเป็ นทีทราบกันดีจาก
การศึกษาของ Solow ว่าการเพิมทุนกายภาพเป็ นเพียงการเพิมอัตราการเจริ ญเติบโตในระยะสัน
เท่านัน ส่วนในระยะยาวการเจริ ญเติบโตทางเทคโนโลยีจะเป็ นปั จจัยหลักในการผลักดันการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึงหากไม่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ ก้าวหน้ าอยูเ่ สมอ และในระยะยาว
เศรษฐกิจจะเข้ าสู่สภาวการณ์หยุดนิง (Steady State) อย่างไรก็ตาม ทุนทางการเงินและทุนทาง
กายภาพก็ยงั ถือว่าเป็ นปั จจัยหลักในการพัฒนาประเทศให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า
การศึกษาของ Valerio Crispolti and Daniela Marconi (2005) ซึงได้ ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศและการเปิ ดประเทศต่อค่าผลิตภาพการ
ผลิต ซึงเป็ นสองช่องทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในประเทศกําลังพัฒนา 45 ประเทศ ช่วงปี
1980-2000 ผลการศึกษาพบว่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศและการเปิ ดประเทศช่วยเพิม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้ วไปสูป่ ระเทศกําลังพัฒนา
การศึกษาของ Mayer (2001) ซึงทําการศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทงใน
ั
ประเทศทีพัฒนาแล้ วและกํ าลังพัฒนา ซึงการศึกษาเหล่านี พบว่า การนําเข้ าสินค้ า โดยเฉพาะ
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อย่างยิงสินค้ าทุนเช่น เครื องจักรและอุปกรณ์ นําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ทํา
ให้ ผลิตภาพการผลิตโดย (Total Factor Productivity : TFP) รวมเพิมขึน
McLean and Shrestha (2002) ศึกษาผลของเงินทุนไหลเวียนประเภทต่างๆกับ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ ว และประเทศกําลังพัฒนา รวม 20 ประเทศ
ในช่วงปี 1976-1995 พบว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) มี
ความสัม พัน ธ์ ในทิ ศ ทางบวกต่อ การเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ทังในประเทศพัฒ นาแล้ ว และ
ประเทศกําลังพัฒนาอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี พบว่า เงินทุนไหลเข้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาอย่างมีนยั สําคัญ แต่ไม่พบ
ความสัมพันธ์ ชดั เจนในประเทศทีพัฒนาแล้ ว ดังนัน จะเห็นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจจําเป็ นต้ องใช้
ปั จจัยทุน โดยเฉพาะการลงทุน ซึงมักจะอยูใ่ นรูปของทุนทางการเงินและทุนทางกายภาพ
2) ทุนมนุษย์ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาทุนมนุษย์ ได้ รั บการกล่าวถึ งมากในฐานะปั จจัยที ก่ อให้ การพัฒนา
เทคโนโลยี Robert Lucas ได้ เชือมโยงทุนมนุษย์กบั การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยกล่าวว่า ทุน
มนุษย์สามารถเพิมพูนได้ โดยการเรี ยนรู้ จากการทํางาน (Learning-by-doing) และเมือทุนมนุษย์
เหล่านีเพิมพูนขึนเรื อยๆ ก็จะส่งผลให้ การสะสมทุนมนุษย์ของระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีมากขึน และมี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางบวกต่อการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ และงานวิจยั อีกหลายชินได้ แสดงถึง
ผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ต่อมา Edmund S. Phelps ผู้ได้ รับรางวัลโนเบลลสาขา
เศรษฐศาสตร์ ปี ค.ศ. 2006 เสนอทฤษฎีการเลือกระหว่างปั จจุบนั และอนาคต (Capital Formation
and Capital Theory) ซึงการจัดสรรการบริ โภคในปั จจุบนั และการบริ โภคควรเป็ นอนาคตอย่างไร
เพือให้ ประชาชนในทุก ๆ ยุคทุกสมัยมีความพอใจสูงสุด Phelps วิเคราะห์ให้ เห็นว่า การสะสมทุน
มนุษย์เป็ นปั จจัยทีอยูเ่ บืองหลังการเจริ ญเติบโตทางด้ านเทคโนโลยี ด้ วยเหตุผลทีว่า กําลังแรงงานทีมี
การศึกษาและมีความรู้จะทําให้ สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีมีอยู่เสมอ ประเทศที
พัฒนาสามารถไล่ทันหรื อปรับใช้ นําเทคโนโลยีได้ เร็ วกว่าประเทศทีพัฒนาน้ อย รวมทังการใช้
เทคโนโลยีจะมีประสิทธิภาพมากกว่าสําหรับประเทศทีมีกําลังแรงงานทีได้ รับการศึกษาดีกว่า
งานศึก ษาในปั จจุบัน ได้ ให้ ค วามสนใจในการพัฒ นาทุน มนุษ ย์ กับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจจึงมีจํานวนมากขึน เช่น ทุนมนุษย์เป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างสรรค์ ส่งผ่านและซึมซับ
องค์ความรู้ (Creation, Transmission and Absorption of Knowledge) โดยมองความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยี จากผลิตภาพการผลิต ทีเพิมขึน โดยใช้ ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม ซึงแสดงถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยี และการสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึงองค์ความรู้สามารถเกิดได้ จากการลงทุนในด้ าน
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วิจยั และพัฒนา (Research and development: R&D) ทังของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการ
ลงทุนในการศึกษา นอกจากนัน องค์ความรู้ยงั สามารถถ่ายทอดผ่านทางการนําเข้ าสินค้ าและทุนที
มีเทคโนโลยีสงู ซึงทําให้ การได้ มาซึงความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีสําหรับการผลิต (Know How) และ
ผ่านทางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ดังนัน ประเทศทีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด (Open
Economy) จะสามารถได้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่าประเทศทีมีระบบ
เศรษฐกิจแบบปิ ด (Closed Economy)
Stephen M. Miller and Mukti P. Upadhyay (2000) ซึงศึกษาผลของการเปิ ด
เสรี ทางด้ านการค้ าและทุนมนุษย์ตอ่ การเจริ ญเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตรวม (Total Factor
Productivity Growth : TFPG) โดยใช้ ข้อมูล 83 ประเทศ ตังแต่ปี ค.ศ. 1960 – 1989 ซึงผล
การศึกษาพบว่า การเปิ ดเสรี ทางด้ านการค้ า โดยวัดจากระดับการส่งออกรวมต่อ GDP (Level of
exports to GDP) และทุนมนุษย์สง่ ผลทางบวกต่อ TFPG อย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ตาม ผล
การศึกษาของ Stephen M. Miller and Mukti P. Upadhyay นัน ยังพบอีกว่าผลของทุนมนุษย์ตอ่
TFPG นันมีความแตกต่างกันตามระดับการพัฒนาของประเทศ โดยพบว่า ทุนมนุษย์ในประเทศที
มีระดับการพัฒนาตํา (รายได้ ต่อหัวประชากรตํา) จะส่งผลทางลบต่อผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ขณะทีประเทศกําลังพัฒนาและประเทศทีพัฒนาแล้ ว ทุนมนุษย์จะส่งผลทางบวกต่อผลิตภาพการ
ผลิตโดยรวม เนืองจากแรงงานทีมีทกั ษะและมีความรู้ ถือปั จจัยสําคัญทีใช้ ควบคู่ไปกับปั จจัยทุน
และเทคโนโลยี ซึงจะช่วยเพิมความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี นอกจากนัน สุขภาพของแรงงาน
(Health) ยังเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตโดยรวม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของแรงงานกับผลิตภาพการผลิตโดยรวม
นัน มีงานศึกษาของ Cole and Neumayer (2006) ซึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของ
แรงงานต่อผลิตภาพการผลิตโดยรวม ในประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแล้ วรวม 52 ประเทศ ช่วง
ปี ค.ศ. 1965-1996 ซึงผลการศึกษาพบว่า สุขภาพของแรงงานนัน ส่งผลทางตรงต่อผลิตภาพของ
แรงงาน ทุนทางกายภาพ และทุนมนุษย์ โดยวัดสุขภาพของแรงงานจาก สัดส่วนการขาดอาหาร
ของประชากร อายุเฉลียของประชากร และอัตราการเกิดมาลาเรี ย ซึงผลการศึกษาพบว่าประเทศที
มีปัญหาสุขภาพ จะส่งผลให้ ผลิตภาพการผลิตโดยรวมลดลง
3) ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากการทบทวนวรรณกรรมทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในข้ างต้ นแล้ วใน
ส่วนนีจะเน้ นทบทวนทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการจัดการความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ซึงจะนําไปสูก่ ารเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว Collier อธิบายว่าทุนทางสังคม
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ช่วยในการถ่ ายทอดความรู้ เกี ยวกับพฤติกรรมของผู้อืน ซึงจะช่วยลดปั ญหาของผู้แสวงหา
ผลประโยชน์ (Free-rider) และช่วยเกือหนุนการกระทําเป็ นหมู่คณะ ทุนทางสังคมช่วยในการ
ถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีและการตลาด ช่วยลดปั ญหาตลาดล้ มเหลว (Market Failure)
เนืองจากปั ญหาด้ านข้ อมูลทีไม่เท่าเทียมกัน (Asymmetric Information) เป็ นต้ น งานวิจยั ของ
Keefer and Knack (1997) ได้ แสดงผลกระทบของทุนทางสังคมต่ออัตราการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ 29 ประเทศ ระหว่างปี 1981 ถึง1990 โดยวัดทุนทางสังคมจากความไว้ วางใจกันของ
คนในสังคมและดัชนีทีแสดงถึงการต่างตอบแทนทัวไป (Generalized Reciprocity) จากการศึกษา
พบว่า ทุนทางสังคมดังกล่าวมีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่ออัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
นัยสําคัญ ทําให้ เพิมปั จจัยการผลิตรวม และความสามารถในการรับนวัตกรรมใหม่ๆ
ส่วนงานของ Helena Yli-Renko (2000) ได้ วิเคราะห์ทนุ ทางสังคมกับการขยายตัว
ทางการค้ าระหว่ า งประเทศ พบว่ า ทุ น ทางสัง คมที เกิ ด จากความสัม พั น ธ์ ทั งภายในองค์ ก ร
ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า การติดต่อสือสารระหว่างองค์ กร เป็ นช่วยในการรับและส่งต่อเทคโนโลยี
นวัตกรรม ความรู้ระหว่างบริ ษัท และการถ่ายทอดค่านิยม วัฒนธรรมความสัมพันธ์ ระหว่างผู้คนใน
สังคม ทําให้ เกิดความเข้ มของความรู้ (Knowledge Intensity) การแลกเปลียนความรู้ (Transfer
Knowledge) ในตลาดความรู้ (Market Knowledge) ซึงนําไปสูก่ ารขยายตัวการค้ าระหว่างประเทศ
Semih Akçomak and Bas ter Weel (2008) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทุน
ทางสังคม นวัตกรรม และอัตราการขยายตัวของรายได้ ประชากรต่อหัวในสหภาพยุโรป ในช่วงปี
ค.ศ. 1990 -2002 พบว่า นวัตกรรมทีสูงทําให้ เกิดการดําเนินการทีมีประสิทธิภาพส่งผลให้
ขยายตัวของรายได้ ประชากรต่อหัวเพิมสูงขึน และทุนทางสังคมมีผลกระทบทางอ้ อมในการส่งผล
ให้ เกิดนวัตกรรม ซึงสอดคล้ องกับ Francesc Xavier Molina-Morales and María Teresa
Martínez (2010) ศึกษาผลกระทบของทุนทางสังคมกับการสร้ างนวัตกรรมในเมืองวาเลนเซีย
ประเทศสเปน โดยศึกษาเปรี ยบเทียบ (Comparing Analysis) จากตัวอย่างธุรกิจทีมีอตุ สาหกรรม
การผลิต 220 บริ ษัท พบว่า ทุนทางสังคมทีเป็ นความสัมพันธ์ทางสังคม ความไว้ วางใจ วัฒนธรรม
ขององค์กร ทํ าให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ร่ วมกันแบ่งปั นวิสัยทัศน์ ซึงส่งผลต่อการนํ าหนดนโยบายของ
องค์กรและมีผลต่อการสร้ างนวัตกรรม
จากแนวโน้ มการวิจยั ในปั จจุบนั ได้ มีการนําทุนทางสังคมไปใช้ ในการส่งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการลดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดปั ญหาใน
การดําเนินธุรกรรม ช่วยในการรับส่งข้ อมูล ความรู้ ข่าวสาร เทคโนโลยี และค่านิยมและวัฒนธรรม
ส่งเสริ มให้ มีระบบสถาบันทีเข้ มแข็งและธรรมาภิบาล ดังนัน จะเห็นว่าทุนทางสังคมมีความสําคัญ
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ในการพัฒนาเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าทุนอืนทังในแง่ของการสร้ างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีก
ทังยังจะช่วยให้ เกิดความรู้หรื อนวัตกรรมทีจะนําไปใช้ ในการพัฒนาประเทศ
2.2.3 กรอบแนวคิดทีใช้ ในการวิเคราะห์
กรอบแนวคิดทีใช้ ในการวิเคราะห์ในการศึกษานี ได้ จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีและ
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ างต้ นแล้ วประยุกต์เป็ นแบบจําลองเพือใช้ ในการวิเคราะห์ ดังนี
1) กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกียวข้ องข้ างต้ นแล้ ว พบว่า ทุนต่างๆ
นันมีความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึงนักวิจยั ในหลายสาขาวิชาเห็นว่า การพัฒนาประเทศ
นอกจากจะต้ องลงทุนทังปั จจัยทีมองเห็น (Tangible Investment) เช่น ทุนทางการเงิน ทุนทาง
กายภาพ และทุนมนุษย์แล้ วยังต้ องลงทุนในปั จจัยทีมองไม่เห็น (Intangible Investment) ซึงก็คือทุน
ทางสังคมทีจะเอือต่อการบริ หารจัดการองค์ความรู้/นวัตกรรม/ทุนทางปั ญญา การเชือมโยงในทุกระดับ
ตังแต่ระหว่างบุคคล ระหว่างองค์กร และระหว่างประเทศ จะช่วยให้ เกิดการแพร่ กระจายของนวัตกรรม
จนทําให้ เกิดการพัฒนาต่อยอด และทําให้ เกิดนวัตกรรมทีเอือต่อการสร้ างผลิตภาพการผลิต
แนวคิ ด และความสํ า คัญ ของทุน ทางสัง คมเป็ นที ยอมรั บ ของนัก วิ ช าการและ
องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น ธนาคารโลก องค์กรความร่ วมมือเพือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) ต่างก็ตระหนักในคุณค่าของทุนทางสังคมว่ามีความสําคัญอย่างยิงต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทียังยืน โดยเฉพาะ OECD พิจารณาว่าการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเกิดจากทุน 4 ประเภท ได้ แก่ ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนมนุษย์และทุนทาง
สังคม ซึงจากการประเมินประสิทธิภาพของปั จจัยทัง 4 ทุนดังกล่าว พบว่าการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทียังยืนเป็ นผลมาจากปั จจัยด้ านทุนมนุษย์และทุนทางสังคมถึง 4 ส่วน ขณะทีเกิดจาก
ทุนทางกายภาพและทุนทางการเงินเพียง 2 ส่วนเท่านันในบริ บทสังคมไทย ทุนทางสังคมถือเป็ น
ทุนสําคัญทีเสริ มสร้ างวิถีชีวิตทีดีงามของคนในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
การปกครองของประเทศมาช้ านาน โดยเฉพาะอย่างยิงต่อการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพการบริ การ
และกระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ การบรรเทาความรุ นแรงและแก้ ปัญหาในยามทีเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ดังนันการศึกษานีจึงทํ าการวิเคราะห์ ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิ จใน
ประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดทีว่า ทุนทางสังคมจากระบบความคิด ค่านิยม บรรทัดฐาน และ
ทัศนคติ ทีกลุ่มคนในสังคมหนึงเกิดความตระหนักหรื อมีความต้ องการทีจะแก้ ไขหรื อสร้ างเงือนไข
เพือประโยชน์ต่อสาธารณะร่ วมกัน ทําให้ ทุกคนเกิดความร่ วมมือร่ วมใจ ซึงเอือให้ เกิดการเข้ ามา
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เรี ยนรู้ ร่วมกันระหว่างทุนมนุษย์ในการถ่ายทอด แลกเปลียน และซึมซับความรู้ ทีมีอยู่ในตัวบุคคล/
กลุ่ม/องค์กร/เครื อข่ายให้ สามารถนําไปสู่การพัฒนาเป็ นนวัตกรรม เทคโนโลยี ทีใช้ ในการเพิม
ประสิทธิภาพในการผลิต เป็ นการสร้ างรายได้ และลดความยากจนในชุมชน ซึงสอดคล้ องกับกรอบ
ั ฉบับที 8
แนวคิด ทิศทาง และกระบวนทรรศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตงแต่
เป็ นต้ นมา ทีให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคน และพิจารณาคนเป็ นศูนย์กลางการของการพัฒนา
เพราะคนเป็ นผู้ กระทํ า ให้ เกิ ด กิ จ กรรมทั งเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อ ง และสิ งแวดล้ อ ม ใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นผู้ทีได้ รับผลกระทบจากการกระทํานันๆ ดังนัน การทีจะผลักดันประเทศไทยไปสู่
สังคมฐานความรู้ ทีสามารถพัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจได้ จําเป็ นต้ องอาศัยทุนมนุษย์ ทุนทาง
การเงิน ทุนทางกายภาพ และทุนทางสังคมในการพัฒนา ดังนัน กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจจึงมีดงั นี
ทุนทางสังคม
(Social Capital)
ทุนมนุษย์
(Human Capital)
ทุนทางการเงิน
(Financial Capital)
ทุนทางกายภาพ
(Physical Capital)

การจัดการความรู้
(Knowledge Management)

การพัฒนาเศรษฐกิจ
(Economic Development)

ภาพที 2.5 กรอบการวิเคราะห์ ทุนๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
2) กรอบการวิเคราะห์ ทุนทางสังคมกับการดําเนินงานร่ วมเพือการพัฒนา
และแก้ ไขปั ญหา
การศึกษากรอบแนวคิดทุนทางสังคมกับการดําเนินงานร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหา เพือทําการตรวจสอบแนวคิดความสัมพันธ์ ของกระบวนการทุนทางสังคม ซึงส่วนใหญ่
อิงกับบริ บทเชิงพืนที โดยซึงงานวิจยั ในเชิงพืนทีส่วนใหญ่แสดงให้ เห็นถึงบทบาทของทุนทางสังคม
ในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ เช่น การแก้ ปัญหายาเสพติด สุขภาพ การพัฒนาองค์กรธุรกิจชุมชน ซึงได้
มีการเชือมโยงกระบวนการของทุนทางสังคมว่าสามารถนําไปสู่การดําเนินการร่ วมในการจัดการ
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ปั ญหาต่างๆในชุมชนได้ ดังนัน เพือให้ เกิดความชัดเจนบทบาทของทุนทางสังคมมากขึน ผู้วิจยั ได้
ประยุกต์ใช้ แนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007) ทีได้ เสนอวิธีการบริ หารจัดการแบบ
กลุม่ หรื อหมู่คณะ เพือสร้ างการดําเนินการร่วม (Collective Action) ในการแก้ ไขปั ญหาการจัดการ
ทรัพยากรทีมีเจ้ าของร่วมหลายราย ภายใต้ ข้อกําหนดทีว่าผู้ใช้ จะคํานึงถึงตัวเองเป็ นหลักไม่คํานึงถึง
สังคมโดยรวม ซึงทําให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรไม่มีประสิทธิ ภาพ และก่อให้ เกิดปั ญหาต่างๆตามมา
เช่น ปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากร ซึงปั ญหานีสามารถบรรเทาลงได้ ถ้ าผู้ทีเกียวข้ องตระหนักถึง
ความสําคัญของปั ญหาร่ วมกัน มีการร่ วมมือกันในการจัดการสิงแวดล้ อมทังในด้ านการกํ าหนด
กฎเกณฑ์ การเข้ าถึงข้ อมูลทีถูกต้ อง โดยแนวทางทีจะนําไปสู่การดําเนินการร่ วมดังกล่าวได้ นนั คน
ในชุมชน/ผู้นําต้ องมีความน่าเชือถือ (Trustworthiness) มีเครื อข่ายทางสังคม (Network) โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ ในแนวราบ และมีสถาบันทางสังคม (Institution) ทีเอือให้ เกิดการมีสว่ นร่ วม ซึงปั จจัย
ดังกล่าวจะนําไปสู่การสร้ างความไว้ วางใจในสังคม ซึงเป็ นทุนทางสังคมทีจะนําไปสู่การดําเนินการ
ร่ วม (Collective Action) ในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา ดังนัน การศึกษานีจึงประยุกต์ใช้ แนวคิด
ของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007) เพือศึกษาความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมในระดับกับ
การดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา ดังนี
ความน่ าเชือถือ
(Trustworthiness)

เครือข่ าย
(Network)

ความไว้ วางใจ
(Trust)

การดําเนินการร่ วม
(Collective Action)

สถาบันทางสังคม
(Institution)

ภาพที 2.6 ทุ น ทางสั ง คมกั บ การดํา เนิ น การร่ วมเพื อการพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญหาตาม
แนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)
นอกจากนี การศึกษานีได้ เพิมเติมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับ
การดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา เพือตรวจสอบแนวคิดของ Putnam (2002)
ดังทีได้ ทบทวนกรอบแนวคิดไว้ ข้างต้ น ซึงจําแนกประเภทของทุนทางสังคม (Type of Social
Capital) ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ทุนผูกพันทางสังคม (Bonding Social Capital) ทุนสะพาน
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เชือมต่อทางสังคม (Bridging Social Capital) และทุนเชือมโยงทางสังคม (Linking Social
Capital) ซึงกรอบแนวคิดนีได้ ถูกประยุกต์ใช้ ในงานของ Fabio Sabatini (2008) ทีศึกษา
ความสัม พัน ธ์ ที เชื อมโยงทุน ทางสัง คมประเภทต่ า งๆกับ คุณ ภาพการพัฒ นาเศรษฐกิ จ อาทิ
คุณภาพของสังคม (Social Quality) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) และระบบนิเวศ
เมือง (Urban Ecosystem)ในประเทศอิตาลี โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ผ่านแบบจําลองสมการเชิง
โครงสร้ าง (SEM) ซึงใช้ ข้อมูลจากดัชนีทังหมดประมาณ 200 ดัชนี จากฐานข้ อมูล Italian
National Institute of Statistics(IStat) จากนันทําการคัดเลือกดัชนีตวั แทนจากวิธี Principal
Component Analysis (PCA) ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์ แบบเชือมโยงของทุนทาง
สังคม(Bridging Social Capital) และการเชือมประสานของทุนทางสังคม (Linking social
capital) มีความสัมพันธ์ ในทิศทางบวกกับคุณภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ความสัมพันธ์ แบบยึด
โยง (Bonding Social Capital) กับมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับคุณภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดังนัน ผู้วิจยั จึงประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2008) ที
ส่งผลให้ เกิดการดําเนินการร่วม (Collective Action) ในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา โดยแสดงให้
เห็นว่า ทุนผูกพันทางสังคม (Bonding Social Capital) ทีเกิดจากความสัมพันธ์ ของครอบครัวหรื อ
คนใกล้ ชิด สามารถก่อให้ เกิดทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม (Bridging Social Capital) ซึงเป็ น
ความสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะของมิ ต รภาพ สมาชิ ก ที ทํ า งานร่ ว มกัน และทุน เชื อมโยงทางสัง คม
(Linking Social Capital) ทีเป็ นการเชือมโยงทีแผ่กระจายไปในกลุม่ คนทีมีความแตกต่างกันโดย
สินเชิง ซึงทุนทางสังคมทัง 3 ประเภทส่งผลให้ เกิดการดําเนินการร่วม (Collective Action) ในการ
พัฒนาและแก้ ไขปั ญหา ซึงมีการกรอบความสัมพันธ์ ดังนี
ทุนสะพานเชือมต่ อทางสังคม
(Bridging Social Capital)
ทุนผูกผันทางสังคม
(Bonding Social Capital)

การดําเนินการร่ วม
(Collective Action)

ทุนเชือมโยงทางสังคม
(Linking Social Capital)

ภาพที 2.7 ทุนทางสั งคมกับการดําเนิ นการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการ
ประยุกต์ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2008)

บทที 3
ทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาในอดีตทีมุ่งสร้ างประเทศไปสู่ภาวะทันสมัย (Modernization) เป็ นการสร้ าง
ความเจริ ญเพือเปลียนแปลงสภาพสังคมดังเดิมไปสู่สงั คมเมืองทีมีความทันสมัยทังทางด้ านวัตถุ
และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว นันคือ การยึดหลักการพัฒนาภายใต้ ระบบทุนนิยม เพือสร้ างความ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยเน้ นการลงทุ น ทางการเงิ น และทุ น กายภาพเพื อพั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพือส่งออก และให้ กระจายความเจริ ญไปยังภาคส่วนต่างๆในสังคม
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทีมุ่งเน้ นทางด้ านเศรษฐกิจเป็ นหลัก โดยละทิงการพัฒนาทางการเมือง
สังคมวัฒนธรรม และสิงแวดล้ อม ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาสะสมด้ านต่างๆ อาทิ ความเลือมลําทาง
รายได้ ความเสือมถอยทางด้ านศีลธรรม ปั ญหามลพิษ เป็ นต้ น จากปั ญหาดังกล่าวนักวิชาการ
ต่างเห็นตรงกันว่าเป็ นการพัฒนาทีไม่สมดุล จึงทําให้ เกิดการเปลียนแปลงกระบวนทัศน์การพัฒนา
และได้ ให้ ความสําคัญในการพัฒนาทุนทางสังคม ควบคู่กบั การพัฒนามนุษย์ให้ เป็ นทุนมนุษย์ทีมี
ความรู้ ความสามารถ ดังนัน เพือให้ เกิดความชัดเจนในการพัฒนาประเทศ และการนําเอาแนวคิด
ทุนทางสังคมมาใช้ ประยุกต์ในการพัฒนาประเทศ ในบทนีจึงทําการศึกษาวิวฒ
ั นาการการพัฒนา
ประเทศ บทบาทของทุ น ทางสัง คมในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สัง คม และวั ฒ นธรรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี
3.1 วิวัฒนาการการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศภายใต้ ระบบทุนนิยม ส่งผลให้ เศรษฐกิจเจริ ญเติบโตในอัตราทีรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในช่ ว งตังแต่ห ลัง สงครามโลกครั งที 2
ถึ ง ปลายคริ สต์ ศตวรรษที 20 ที เรี ย กว่า
โลกาภิวฒ
ั น์ เพราะ 1) มีความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านการขนส่งและโทรคมนาคมสูงมาก สามารถ
ขนส่งสินค้ าได้ มาก รวดเร็ วและราคาตํา 2) มีการเปิ ดเสรี ทางด้ านการเงิน การลงทุนและการค้ า
ระหว่างประเทศสูงกว่ายุคก่อนมาก เช่นบริ ษัททุนนิยมข้ ามชาติ ได้ เติบโตและได้ ขยายการผลิต
การค้ าอย่างซับซ้ อน การตังโรงงานในประเทศต่างๆ และโรงงานหลายแห่งผลิตสินค้ าชินส่วนและ
สินค้ าขันกลางในบางประเทศส่งไปประกอบในบางประเทศ และส่งไปขายทัวโลกผ่านบริ ษัทใน
เครื อข่าย รวมทังการลงทุนค้ าขายแลกเปลียนกันในด้ านการศึกษา ข้ อมูลข่าวสาร วัฒนธรรมด้ วย
ทําให้ ประเทศต่างๆมีความสัมพันธ์ เชือมโยงกันทางเศรษฐกิจสังคมอย่างใกล้ ชิดมากขึน อย่างที
เรี ยกกันว่าโลกแคบลงหรื อโลกทีไร้ พรมแดน

70
3.1.1 ผลกระทบจากการพัฒนาประเทศภายใต้ ระบบทุนนิยม
ระบบทุนนิยมในปั จจุบนั ได้ ก้าวมาถึงขันมีภาวะวิกฤต และเป็ นวิกฤตทีมิได้ กระทบแต่
เฉพาะด้ านในสังคมเท่านัน แต่กระทบทัวทุกด้ านของสังคม ไม่ว่าจะเป็ นด้ านเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรมและศีลธรรม และเข้ าสูว่ ิกฤตการณ์การลงทุนและการผลิตเกินขนาด ซึงมีกําลังผลิต
ส่วนเกินในระบบมาก เพราะกลไกตลาดล้ มเหลว สาเหตุทีกลไกตลาดไร้ ประสิทธิภาพ เพราะการ
วิเคราะห์พิจารณาเพียงแค่อํานาจชือในปั จจุบนั และไปกระตุ้นให้ เกิดการผลิตในอนาคต อย่างไรก็
ตาม แนวคิดการผลิตแบบเสรี นิยมได้ กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ของโลก
3.1.2 การเปิ ดการค้ าเสรีเพือเชือมโยงเศรษฐกิจสู่ระดับโลก
ระบบทุน นิ ย มเสรี อ าศัย กลไกตลาดเป็ นกรอบในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ประเทศ ซึงถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนา เพือรองรับการขยายฐานการผลิตของบรรษัทข้ ามชาติ ซึงส่วนใหญ่รัฐบาลจะ
มีบทบาทในการวางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ เพืออํานวยความสะดวกและป้ องกันความล้ มเหลว
ของกลไกตลาด และเพือกระตุ้นให้ ภาคเอกชนมีสิทธิเสรี ภาพและใช้ กลไกตลาดเป็ นกรอบในการ
ตัดสินใจลงทุนในภาคการผลิต ดังนันการวางแผนพัฒนาประเทศของประเทศกําลังพัฒนาส่วน
ใหญ่ รวมถึงประเทศไทย จึงมีลกั ษณะจากบนลงล่าง กล่าวคือ การพัฒนาภาคการผลิตโดยอาศัย
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทังในด้ านเทคโนโลยี การตลาด และการนําเข้ าส่งออกสินค้ า
อย่างไรก็ตาม ประเทศกําลังพัฒนามีขีดความสามารถของเทคโนโลยีไม่สงู การพัฒนาองค์ความรู้/
เทคโนโลยีจึงมีลกั ษณะวิศวกรรมย้ อนกลับ คือเริ มจากการลอกเลียนแบบ ไปจนถึงการพัฒนา
นวัตกรรม ทังนีขึนอยูก่ บั ศักยภาพภายในของประเทศ ปั จจุบนั ประเทศไทยเลือนจากระดับการผลิต
แบบลอกเลี ย นแบบที เน้ น การใช้ แ รงงานและการผลิต เชิ ง ปริ ม าณ ไปสู่ค วามสามารถในการ
ออกแบบการผลิตทีใช้ องค์ความรู้ไม่สงู นัก
นอกจากนีหลังจากสินสุดสงครามเย็นประเทศสังคมนิยมได้ ปรับตัวและมีนโยบายเปิ ด
ประเทศมากขึน เช่น ประเทศจีน และเวียดนาม เป็ นต้ น ทําให้ บรรษัทข้ ามชาติย้ายฐานการลงทุน
ภาคการผลิตไปประเทศเหล่านัน เพราะการแข่งขันเชิงเปรี ยบเทียบ ประเทศเหล่านันเนืองจากมี
ค่าแรงทีถูกกว่าประเทศไทย ต้ นทุนต่อหน่วยตํากว่าประเทศไทย และเช่นกันประเทศ กําลังพัฒนา
ทีเริ มมีการผลิตแบบวิศวกรรมย้ อนกลับ มีการลอกเลียนแบบเน้ นการใช้ แรงงานราคาถูก และการ
ผลิตเชิงปริ มาณทําให้ เกิดการแข่งขันสูง
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3.1.3 วิกฤตการณ์ จากการลงทุนและการผลิตเกินขนาด
จากการให้ ความเป็ นอิสระในการบริ โภค แม้ ว่าจะส่งผลให้ ระดับการบริ โภคเพิมสูงขึน
เรื อยๆ และ/หรื อเพิมจํานวนผู้บริ โภค แต่ในสังคมปั จจุบนั ลักษณะของการบริโภคได้ เปลียนแปลงไป
ตามกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ และระดับรายได้ ซึงสามารถแบ่งออกเป็ นสองลักษณะใหญ่คือ 1) การ
ั นธรรม
บริ โภคบนพืนฐานของความจําเป็ นหรื อสิงจําเป็ นในการดํารงชีวิต ซึงในปั จจุบนั ภายใต้ วฒ
การบริ โภค สังคมพยายามสร้ างความจําเป็ นใหม่ๆของผู้บริ โภคขึนมา ดังนันองค์ประกอบทาง
วัฒนธรรมของการบริ โภคในชีวิตประจําวันในสังคมจึงมีการเปลียนแปลง วัฒนธรรมสมัยเก่าถูก
ั น์ ดังนันกลุ่มผู้บริ โภคในส่วนนี
แทนทีด้ วยยุคสมัยใหม่ทีมีการเปลียนแปลงตามกระแสโลกาภิวฒ
ส่ว นใหญ่ เ ป็ นผู้มี รายได้ น้ อ ยจนถึ ง ระดับ ปานกลาง 2) การบริ โ ภคเติม เต็ม ซึงไม่ ใ ช่ สิงจํ า เป็ น
ธรรมดาๆ ของผู้บริ โภค เป็ นการบริ โภคสินค้ าทีคุณค่าทางสัญลักษณ์ กล่าวคือ การบริ โภคหรื อการ
เป็ นเจ้ าของสามารถบ่งบอกสถานะของผู้บริ โภค เป็ นสิงทีแสดงถึงความมังมี และเป็ นการสนอง
ความพึงพอใจของมนุษย์ทีไม่สินสุด เพราะในทางจิตวิทยา มนุษย์มีความต้ องการบริ โภคไม่สนสุ
ิ ด
สิงต่างๆเหล่านีเข้ ามาเป็ นบรรทัดฐานในการบริโภค โดยเฉพาะกลุม่ ผู้มีรายได้ สงู
จากเหตุการณ์ ทีเกิ ดขึนข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่ารู ปแบบการผลิตและการบริ โภคไม่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทําให้ เกิดวิกฤตการณ์การลงทุนและการผลิตเกินขนาด สาเหตุของวิกฤติการณ์คือ
นักลงทุนในภาคการผลิตทัวโลกมีการวางแผนการผลิตในอนาคตจากอํานาจการชือ ซึงไม่สอดรับ
กับลักษณะของการบริโภคหรื ออุปสงค์ทีปรับเปลียนไปตามกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ไม่มีการวางแผนว่า
ทุกอย่างใน
สังคมเปลียนไปอย่างไร ต้ องการอะไร จํ านวนเท่า ไร และจะผลิตกันอย่างไร
กระบวนการผลิตของระบบทุนนิยมถูกกําหนดโดยกลไกตลาด และวิกฤตการณ์การลงทุนและการ
ผลิตเกินขนาดยังได้ กระจายไปทัวโลก เพราะการแพร่ กระจายแนวคิดระบบทุนนิยม ผ่านองค์กร
ระหว่างประเทศ และการลงทุนข้ ามชาติของบรรษัทข้ ามชาติขนาดใหญ่ จึงนํามาสูป่ ั ญหาผลผลิตที
ล้ นเกินความต้ องการ กําไรก็ลดลงไปเรื อยๆ จนนําไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจระบบทุนนิยม กําไรใน
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯไม่เพิมขึนมาตังแต่ปี ค.ศ. 1997 เนืองจากมีกําลังผลิตส่วนเกินอยู่
มหาศาลทัวทังระบบเศรษฐกิจ ซึงการสะสมขยายตัวในช่วงทศวรรษ 1990 โครงสร้ างพืนฐาน
ทางด้ านโทรคมนาคมทีมีอยู่ทวโลกในปั
ั
จจุบนั นีมีการใช้ งานจริ งเพียงร้ อยละ 2.5 การมีกําลังผลิต
ส่วนเกินทีมากมาย ทําให้ นกั ลงทุนหันเหการลงทุนจากภาคการผลิตทีแท้ จริ งไปลงทุนในภาคเก็ง
กําไรในภาคการเงินแทน ซึงเป็ นอีกสาเหตุหนึงทีทําให้ เกิดฟองสบูใ่ นตลาดหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิง
หุ้นในภาคเทคโนโลยี
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ดังนันระบบทุนนิยมโลกในปั จจุบนั ไม่สามารถจะชักจูงให้ ผ้ ูคนเชือถือว่าระบบการผลิต
การแลกเปลียน และการแจกจ่าย ผ่านกลไกตลาดเสรี เป็ นระบบทีจําเป็ นและใช้ การได้ ดีอีกต่อไป
ความเสี ย หายที เกิ ด จากการปรั บ โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ ในทวี ป แอฟริ กาและลาติ น
อเมริ กา ปฏิกิริยาลูกโซ่จากวิกฤตการเงินในเม็กซิโก ในเอเชีย บราซิล และรัสเซีย ความอลหม่าน
ในตลาดเสรี ของอาร์ เจนตินา และผลรวมของความฉ้ อฉลและความปั นป่ วนในตลาดหุ้น ทําให้
ทรัพย์สินของนักลงทุนสูญหายไปเป็ นจํานวนเกือบเท่ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมในแต่ละปี ของสหรัฐ
เหตุการณ์ เหล่านีทําลายความน่าเชือถื อของระบบทุนนิยม และสถาบันของระบบทุนนิยมทีทํา
หน้ าที ปกครองดู แ ลระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มของโลก คื อ
กองทุ น การเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศ ธนาคารโลก และองค์กรการค้ าโลก
3.1.4 วิกฤตการณ์ ทางการเมือง
วิกฤตอีกด้ านหนึงทีเกิดขึนเป็ นคู่ขนานและคาบเกียวกับวิกฤตด้ านทีกล่าวมาแล้ ว คือ
วิกฤตของระบอบเสรี ประชาธิปไตย ซึงเป็ นระบอบการปกครองหลักของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมใน
ประเทศต่าง ๆ ซึงเจตนารมณ์ ของระบบคือการมีรัฐบาลเป็ นผู้คอยดูแลผลประโยชน์ ของคนทัง
ประเทศ โดยแทรกแซงตลาดและออกกฏหมายต่างๆ ถ้ าจําเป็ นสําหรับการปกป้องผลประโยชน์ของ
คนส่วนใหญ่ในประเทศ อาจเรี ยกว่าเป็ นกลไกทีพยายามคานอํานาจของนายทุน แต่แนวโน้ มที
เกิดขึนคือ อํานาจรัฐ กลับกลายเป็ น เครื องมือของนายทุน ในการรักษาและขยายผลประโยชน์ของ
ตัวเองให้ มากยิงขึน อีกทังเอาเปรี ยบคนส่วนใหญ่ในประเทศ ทําให้ คนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มี
สิทธิมีเสียงอะไรมากนัก เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ และปากีสถาน ประชาชนระดับล่างและกลางเสือมศรัทธา
ต่อระบอบประชาธิ ปไตยโดยชนชันสูง แม้ แต่ในสหรั ฐอเมริ กา ประชาชนส่วนใหญ่ มีความเห็น
ร่ วมกันว่าประธานาธิ บดี George W. Bush เป็ นประธานาธิบดีของภาคการเงินวอลล์สตรี ท
มากกว่าเป็ นประธานาธิบดีของทังประเทศ
3.1.5 การใช้ กลไกตลาดเสรีและการแทรกแซงกลไกตลาด
ดร.ศุภวุฒิ สายเชือ กล่าวว่า โดยแก่นแท้ ของระบบทุนนิยมแล้ ว เป็ นปรัชญาทีให้ สิทธิ
เสรี ภาพทางเศรษฐกิจ แก่ประชาชนทุกคนอย่างเต็มที เพราะ Adam Smith สรุ ปให้ เห็นว่า การ
แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวของทุกคนในสังคมนัน ส่งผลให้ การเกื อกูลให้ สงั คมดังกล่าว
เจริญรุ่งเรื องและก้ าวหน้ า ซึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สมัยก่อน ค.ศ.1936 นัน ไม่ได้ คิดว่า รัฐบาลต้ อง
มีบทบาทในการสร้ างเสถียรภาพให้ กบั เศรษฐกิจมากนัก เว้ นแต่การควบคุมนโยบายการเงิน ไม่ให้
ปริ มาณเงินขยายตัวมากเกินไปจนเกิดภาวะเงินเฟ้อ และประเทศต่างๆ ได้ ผกู ค่าเงินไว้ กบั ทองคํา
เป็ นหลัก ในส่วนภาคการผลิตจริ งยึดหลักตลาดเสรี ย่อมปรับราคาเพือให้ อปุ สงค์เท่ากับอุปทาน
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แม้ ว่าเศรษฐกิจมีวัฎจักรขึนลง แต่หากปล่อยให้ ราคาสินค้ า และเงินเดือน
สามารถปรับขึนลงได้ โดยเสรี ก็จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ ดีทีสุด

(ค่าจ้ างแรงงาน)

อย่างไรก็ตาม ระบบทุนนิยมก็มีจุดบกพร่ องหลักๆ ทีต้ องอาศัยการเข้ ามาแทรกแซงของ
รัฐบาล เช่น บทบาทในการจัดการกับการผูกขาด และสินค้ าสาธารณะ ความล้ มเหลวของตลาด
John Maynard Keynes ชีให้ เห็นว่า เศรษฐกิจมหภาค อาจจะตกอยู่ในสภาวะตกตําอย่างต่อเนือง
ได้ โดยกลไกตลาดเสรี จะไม่ผลักดันให้ เศรษฐกิจฟื นตัวด้ วยตัวเอง การลดดอกเบีย และราคาสินค้ า
อาจไม่เพียงพอทีจะกระตุ้นให้ เศรษฐกิจกลับไปสู่ดลุ ยภาพทีมีการจ้ างงานเต็มกําลังได้ เพราะ
เศรษฐกิจนัน ถูกขับเคลือนโดยนักลงทุนเอกชน ทีอาศัยสัญชาตญาน (Animal Instincts) และ
ความมันใจ ซึงคาดหวังไม่ได้ ว่าจะมีความแกร่งกล้ าพอทีจะผลักดันให้ เกิดการฟื นตัวทางเศรษฐกิจ
ได้ Keynes มองว่าเศรษฐกิจโดยรวมนัน อุปสงค์มกั จะไม่เพียงพอ จําเป็ นทีรัฐบาลจะต้ องใช้
จ่ายเงิน โดยใช้ นโยบายขาดดุลเพือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ หลุดออกจากสภาวะชะงักงัน
อย่างไรก็ตาม นักสังคมศาสตร์ กล่าวว่า กระบวนทัศน์ ทางเศรษฐกิจสํานักเคนส์ ก็เป็ น
เพียงการประนีประนอมด้ านสังคมระหว่างชนชันทีแข่งขันกันโดยการจํากัดการทํางานของระบบ
ตลาด และสร้ างฐานสังคมทีมันคงเพือทีจะยับยังกระแสปฏิวตั ิทางสังคมทัวโลก แต่ในภายใต้
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเอือและปกป้องนายทุนและคนทีรวยอยู่
แล้ วให้ รํารวยยิงขึน ทําให้ ทรัยพสินส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่กบั คนส่วนน้ อย ซึงคนส่วนน้ อยนีจะรวย
ขึน สังคมโลกมีความยากจนเพิมขึน ความไม่เท่าเทียมกันมากขึน
3.1.6 การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ การพัฒนา
ผลกระทบและปั ญหาทีเกิดขึนในอดีตทําให้ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในโลก
เปลียนไปจากการพัฒนาเศรษฐกิ จทีมีทิศทางชัดเจน ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที ไร้ ทิศทาง
กล่าวคือในอดีตประเทศต่างๆในโลกจะแบ่งการพัฒนาเศรษฐกิจตามลัทธิ หรื อระบบเศรษฐกิจที
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยอมรับ จึงทําให้ ประเทศต่างๆ ถูกแบ่งตามลักษณะของระบบ
เศรษฐกิจ คือ กลุ่มประเทศทีมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และกลุ่มประเทศทีมีระบบเศรษฐกิจ
แบบสัง คมนิ ย ม ซึ งทั งสองลัก ษณะนี มี ค วามแตกต่ า งกั น สิ นเชิ ง แต่ ใ นปั จ จุ บัน กระแสการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนในโลกนี เช่นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้ น ส่งผลให้ ความ
เชือหรื อศรัทธาต่อระบบเศรษฐกิจต่างๆทีกล่าวมาลดลง เพราะปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมที
เกิ ดขึน ทํ าให้ หลายประเทศ รวมทังประเทศไทย จํ าเป็ นต้ องปรั บเปลียนแนวคิดในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหม่
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อย่ า งไรก็ ต ามนัก วิ ช าการหลายท่ า นเชื อว่ า แม้ ว่ า ระบบทุ น นิ ย มกํ า ลัง สูญ เสี ย ความ
น่าเชือถือ แต่ประสบการณ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจทีอิงกับกลไกตลาดเสรี ในช่วง 50 ปี ทีผ่านมา
ยังมันใจว่าในอนาคตระบบทุนนิยมก็ยงั เป็ นระบบทีสามารถจัดสรรทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็ นแรงงาน
วัตถุดิบ หรื อเงินทุน ไปสูก่ ารผลิตทีมีประสิทธิภาพสูงสุด ในเชิงของการทําให้ เกิดผลผลิตมากทีสุด
ดังนัน การพัฒนาเศรษฐกิจในปั จจุบนั และอนาคตยังคงให้ ความสําคัญกับระบบทุนนิยมเป็ นหลัก
แต่จะเป็ นการประยุกต์ใช้ ในเชิงผสมผสานกับระบบเศรษฐกิจอืนๆ เช่น ระบบสังคมนิยม เป็ นต้ น
มากขึน ทังนีขึนอยู่กบั บริ บทสังคมของแต่ละประเทศ ทําให้ ในอนาคตระบบเศรษฐกิจจะมีหลาย
รู ปแบบ ซึงประเทศหรื อสังคมหนึงๆ ต่างก็ มีลักษณะของระบบเศรษฐกิ จแบบต่างๆ ปะปนอยู่
รวมกันไป ไม่สามารถแยกออกได้ ว่าในแต่ละประเทศของโลกมีระบบเศรษฐกิจแบบใด เนืองจาก
ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจแต่ละลักษณะล้ วนผสมกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบดังเดิม
ทีอาศัยศาสนาวัฒนธรรมประเพณีหรื อแบบบังคับทีอํานาจการตัดสินใจต่างๆ ขึนอยู่กบั รัฐบาลของ
แต่ละประเทศ
3.2 แนวคิดทุนทางสังคมเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทย
จากวิวฒ
ั นาการการพัฒนาประเทศ ในอดีตประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึงทีรับเอาการ
พัฒนาภายใต้ ระบบทุนนิยมทีเน้ นการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ แผนการพัฒนาประเทศจึงให้
ความสํ า คัญ ในการพัฒ นาโคร้ างสร้ างพื นฐาน เพื อรองรั บการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยให้
ความสําคัญในการลงทุนทางการเงิน และทุนทางกายภาพ และมักละเลยทุนทางสังคมทําให้ ขาด
การเชือมโยงให้ เกิดความสมดุลเท่าทีควร ทําให้ เกิดปั ญหาสังคม ทังปั ญหาในเชิงโครงสร้ าง ปั ญหา
ทีสังสมมา และปั ญหาที เกิดจากผลกระทบโลกาภิวัตน์ ทีมีผลกว้ างขวางและรุ นแรงต่อประเทศ
อย่างไรก็ตาม แนวคิดทุนทางสังคมได้ มีการเริ มพูดถึงก่อนทีจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ซึง
เป็ นช่วงของวิกฤติประชาธิปไตยในประเทศไทย มีการคอรัปชันในหน่วยงานภาครัฐ ซึงสร้ างปั ญหา
ความเดือดร้ อนให้ กบั ประชาชนอย่างมาก การเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ถือได้ ว่าเป็ นจุดเปลียน
สําคัญทีทําให้ เกิดการวิพากษ์ การเมืองจากภาคประชาสังคมทีเห็นว่า ระบอบประชาธิ ปไตยใน
ปั จ จุ บัน กํ า ลัง เดิ น ไปสู่ก ารเกิ ด อํ า นาจเผด็ จ การคดโกง จากการได้ เ ห็ น ความบอชํ าในเรื อง
ประชาธิปไตยของประเทศไทย ทําให้ ได้ มีการรวมตัวของกลุ่มบุคคลภายใต้ ชือ “กลุ่มการเกด” ซึง
เป็ นกลุม่ คนรุ่นใหม่ในยุค 14 ตุลา ซึงมีแนวคิดว่าเรื องของรัฐธรรมนูญเป็ นเรื องของประชาชน ไม่ใช่
แค่นกั การเมือ จากจุดนีทําให้ เริ มสนใจวิธีคิดทีมาจากตะวันตกคือเรื อง “ประชาสังคม” โดยมีการ
ผลักดันกระบวนการการมีสว่ นร่ วมของประชาชนอย่างกว้ างขวางในพืนทีต่างๆ ซึงเมือรวมตัวกันก็
ได้ มาทําประเด็นสิงแวดล้ อมโดยอาศัยทุนเดิมจากการร่ วมทํางานกลุ่มนักพัฒนาเอกชน มีการจัด
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เวทีสงแวดล้
ิ
อม การเคลือนไหวสีเขียว ซึงนําไปสูก่ ารร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2540
หลักจากนันสมาชิกสภาร่ างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็เกิดขึน โดยการผลักดันของอาจารย์ ประเวศ
วะสี โดยมีกลุ่มการะเกดทํางานเป็ นตัวเคลือนประสาน และได้ นําเวทีสิงแวดล้ อมไปเชือมกับเรื อง
ของคนชันกลางในเมือง เครื อข่ายป่ า เครื อข่ายเกษตร และได้ เริ มเอาความคิดของกลุม่ เรื องประชา
ั ม่ ศึกษาทฤษฎีเรื อง ภาคประชาสังคม
สังคม (Civil Society) มาใช้ โดยอาจารย์อนุชาติได้ ตงกลุ
โดยความร่ ว มมื อ กับ กลุ่ม ศาลายาฟอรั ม มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และได้ มี ก ารร่ ว มมื อ กับ มูล นิ ธิ
Kettering ของสหรัฐอเมริกาด้ วย จากการพูดถึงคําว่า “ภาคประชาสังคม” ก็นําไปสูก่ ารพูดเรื องทุน
ทางสังคม (Social Capital) ซึงนํามาจากทฤษฎีตะวันตก โดยมี อนุชาติ พวงสําลี กล่าวถึงเป็ นคน
แรกๆ แต่การรวมตัวนันอยู่เป็ นกลุ่มเคลือนไหวได้ ในนามของเวทีสิงแวดล้ อมไทยในปี 2538 และ
สืบเนืองไปถึงการจัดเวทีสิงแวดล้ อมในต้ นปี พ.ศ. 2540 จากนันกลางปี พ.ศ. 2540 ได้ เกิด “ข่าย
การเรี ยนรู้และพัฒนาประชาสังคม” (Civicnet) ภายใต้ สถาบันชุมชนท้ องถินพัฒนา (LDI) เพือทํา
หน้ าที ประสาน เชื อมโยงองค์ ก รต่างๆ เข้ า ด้ วยกัน อย่างหลวมๆ ซึงนํ า ไปสู่ความคิดที ต้ องการ
ผลักดันให้ เกิดภาคประชาสังคมเรี ยก “ประชาคมเมือง” จึงทําให้ กลุม่ นีสนใจหาทุนทางสังคมในแต่
ละเมืองว่ามีอะไรบ้ าง และในขณะทีกํ าลังจะทําเรื องแผนทีสังคม (Social Map) ก็เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจขึน (ปิ นวดี ศรี สพุ รรณ, 2547)
จากทีประเทศไทยต้ องประสบกับปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงในช่วงปี พ.ศ. 2540
ซึงเป็ นปี แรกของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที 8 นับว่าวิกฤตครังนีมีความรุ นแรงและ
ส่งผลกระทบทังในเมืองโดยเฉพาะภาคธุรกิจการเงินแล้ ว ยังส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่ต่อไปยัง
ภูมิภาคและชนบทโดยเฉพาะด้ านแรงงานและรายได้ ซึงทําให้ ผ้ ทู ีเป็ นแรงงานซึงเคยอพยพจาก
ชนบทจํ านวนมากจําเป็ นต้ องอพยพกลับคืนสู่ถินฐานในชนบทอีกครั ง และภายใต้ ภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจปั จจุบนั ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาใหม่ๆ ทีกระทบต่อประชาชนในชนบทหลายประการ ดังนัน
คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติให้ คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริ ญไปสู่ภูมิภาคและท้ องถิน
(กนภ.) ซึง สศช. เป็ นฝ่ ายเลขานุการ รับผิดชอบการวางแผนเพือบรรเทาผลกระทบด้ านคนและ
สังคม โดยกําหนดให้ จดั ทํา "แผนฟื นฟูเศรษฐกิจและสังคมชนบท" เพือเป็ นกรอบดําเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพือบรรเทาปั ญหาเฉพาะหน้ าจาก
ความเดือดร้ อนของการว่างงาน 2) เพือใช้ วิกฤตให้ เป็ นโอกาสในการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชนชนบทให้ แข็งแกร่ ง 3) เพือระดมทุนทางสังคมในการเสริ มสร้ างชุมชนให้ มีความ
เข้ มแข็ง สามารถพึงตนเองได้ อย่างยังยืนและเป็ นรากฐานของสังคม
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ผลจากการศึกษาทบทวนถึงทิศทางการพัฒนาประเทศและผลกระทบทีเกิดขึน พบว่า ผู้ที
อยู่ในชนบทได้ รับผลกระทบค่อนข้ างน้ อย เพราะในชนบทยังมีการรวมกลุ่ม มีความเอืออาทร
ช่วยเหลือกันแก้ ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้ อนของกันและกัน ซึงสิงเหล่านีคือทุนทางสังคมที
อยู่ในสังคมไทยมาช้ านาน แต่ระยะหลังเริ มลดน้ อยถอยลง ในช่วงการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที 9
จึงได้ รือฟื นเรื องนี ขึนมาให้ เป็ นพลังในการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ เพื อพัฒนาคุณภาพคน
แก้ ปัญหาความยากจน เสริ มสร้ างความเท่าเทียมกันในสังคม และความเข้ มแข็งของชุมชน พร้ อมทัง
ฟื นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้ คงความสมบูรณ์เป็ นรากฐานการพัฒนาทีมันคง
อย่างไรก็ตาม การกําหนดนโยบายระดับประเทศนันมีลกั ษณะแบบบนลงล่าง(Top down)
ทํ าให้ เกิ ดช่องว่างการพัฒนาในหลายประเด็น ไม่สอดคล้ องกับปั ญหาและความต้ องการของ
ประชาชนในระดับล่าง ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างแท้ จริ ง ซึงแนวโน้ มในปั จจุบนั การ
กําหนดนโยบายได้ มีการเปลียนแปลงไป โดยมีความพยายามหลายทาง ตังแต่การกระจายอํานาจ
บางอย่างให้ แก่ท้องถินเป็ นผู้กําหนดนโยบายเอง รวมทังการพยายามศึกษาเพือนําเอาปั ญหาความ
ต้ องการของท้ องถินมาประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบาย โดยจะเห็นได้ ว่า นโยบายที
เหมาะสมนัน เป็ นปั จจัยภายนอกทีสามารถส่งผลกระทบต่อระบบคิดของกระบวนการทุนทาง
สังคมทีจะเอือให้ ประชาชนในท้ องถิน สามารถใช้ ภมู ิปัญญาในการพัฒนาได้ ดียิงขึน ทังนี นโยบาย
ทีเหมาะสมนันต้ องคํานึงถึงปั ญหาความต้ องการของประชาชนในท้ องถินและความเป็ นไปได้ ของ
แผนงานหรื อโครงการต่างๆ เป็ นสําคัญ นอกจากนัน นโยบายทีเหมาะสมยังมีส่วนทีจะส่งเสริ มใน
เรื องของนวัตกรรมทีสอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิน ข้ อมูลข่าวสารทีจะให้ ความรู้ ทีจําเป็ น รวมทัง
ยังอาจจะมีการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาร่วมสนับสนุนการจัดการสิงแวดล้ อม
ของประชาชนในท้ องถิ นต่ า งๆด้ วย จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า การมี น โยบายที เหมาะสมถื อ เป็ น
องค์ประกอบจากภายนอกทีมีความสําคัญต่อระบบคิดในกระบวนการทุนทางสังคมทีจะเอือให้ การ
จัดสรรทรัพยากรทีมีประสิทธิภาพมากขึน
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที 10 (พ.ศ. 2550-2554) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ จัดทําแนวทางการเสริ มสร้ างทุนทางสังคม เพือการพัฒนาอย่าง
ยังยืน และได้ ทําการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์สถานภาพทุนทางสังคม ทีมีทงจุ
ั ดแข็งและจุดอ่อน
สามารถนํามาใช้ ประกอบการวิเคราะห์ความเชือมโยงของทุนทางสังคมเพือปรับสมดุล
การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม โดยทุนทางสังคมเป็ นปั จจัยหลัก
หรื อ ตัว นํ า ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศไปสู่ค วามสมดุล อย่า งยังยื น ดัง นัน
แนวทางพัฒ นาที เกี ยวข้ องชุ ม ชนชนบทและเมื อ ง จึ ง กระจายตามยุ ท ธศาสตร์ ต่ า งๆ เช่ น
ยุทธศาสตร์ สร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคมเป็ นรากฐานทีมันคงของประเทศ ยุทธศาสตร์
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การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิ จให้ สมดุลและแข่งขันได้ ในช่วงศตวรรษแห่งเอเชีย ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูส่ งั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ตาม การพัฒนาเพื อไปสู่ความสมดุลและยังยื นนัน มี พื นฐานแนวคิ ดมาจาก
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ทีให้ ความสําคัญกับการพัฒนาทีมีดลุ ยภาพ ทังด้ านสังคม เศรษฐกิจ
และสิงแวดล้ อม การพัฒนาทัง 3 มิติ จะต้ องเกือกูลและไม่เกิดความขัดแย้ งซึงกันและกัน โดยการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ ขยายอย่ า งมี คุ ณ ภาพและแข่ ง ขั น ได้ จะต้ องคํ า นึ ง ถึ ง ขี ด จํ า กั ด ของ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อมที สามารถสงวนรั กษาไว้ ใช้ ประโยชน์ ได้ อย่างยาวนาน ใช้
ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่สง่ ผลเสียต่อความต้ องการของคน
ทังในปั จ จุ บัน และในอนาคต ทังนี เพื อคงความอุด มสมบูร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพสิงแวดล้ อม เพือให้ เป็ นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจและ
การดํ ารงชี วิตของมนุษย์ ได้ อย่างต่อเนื องตลอดไป และต้ องดําเนิ นการควบคู่ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพคนและยกระดับคุณภาพชี วิ ตของประชาชนให้ ดีขึน โดยบริ หารจัดการทรั พยากรและ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาและการคุ้มครองอย่างทัวถึงและเป็ นธรรม มีการปลูกฝั งค่านิยมของคน
ไทยให้ มีความพอเพียงและพึงตนเองได้ ขณะเดียวกันส่งเสริ มการนําภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
ทีดําเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ อย่างเกือกูล สามารถปรับตัวรู้ เท่าทันการเปลียนแปลงบน
ฐานของสังคมแห่งความรู้ การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ ในการพัฒนาเพือมุ่งไปสู่ความยังยืนของ
ประเทศไทยนัน ได้ นําทุนทางสังคมขึนมาในฐานะทีเป็ นเครื องมือสําคัญในการนําไปสู่การพัฒนา
อย่างยังยืนได้ ดังปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ ด้านต่างๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที 10 จะเห็นว่า ทุนทาง
สังคมนันมิได้ เป็ นปั จจัยการผลิตโดยตรง หากแต่เป็ นตัวกลางในการเข้ าถึงปั จจัยการผลิตหรื อทุนอืน
เช่น ข่าวสารข้ อมูล ทุนมนุษย์ ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ เป็ นต้ น ในราคาทีถูกลง โดยผ่าน
ความสัมพันธ์ ทางสังคมหรื อโครงสร้ างทางสังคมดังนัน เพือความชัดเจนยิงขึนจึงทํ าการศึกษา
บทบาทของทุนทางสังคมว่ามีสว่ นในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อมอย่างไร
3.3 บทบาททุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพือนําไปสูก่ ารสร้ างสมดุลของการพัฒนาประเทศ จะต้ องเชือมโยง
กันระหว่างเศรษฐกิจระดับชุมชนจนถึงเศรษฐกิจระดับมหภาค ซึงทุนทางสังคมเป็ นปั จจัยเอือต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี
3.3.1 การพัฒนาคุณภาพคนและแรงงาน
ุ ธรรม ถือ
คนถื อเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ คนทีมีคุณภาพ มีความรู้ ค่คู ณ
เป็ นหลักประกันในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยังยืน ซึงการผลิตคนทีมีความรู้ ทักษะ และ
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สมรรถนะตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน การเพิมผลิตภาพของกําลังแรงงาน การเพิม
ผลผลิตทังในเชิงปริ มาณและคุณภาพ และส่งผลดีตอ่ การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ จําเป็ นต้ องอาศัยทุนทางสังคม เพราะทุนทางสังคมจะมีบทบาทช่วยให้ เกิดการดําเนินการ
ร่วมกันในการบริหารจัดการความรู้ ซึงก่อให้ เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ดังนี
1) การพัฒนาความรู้ หลายครังทีบุคคลเกิ ดปั ญหาและมิอาจแก้ ได้ เพียงลําพัง
อาทิ การว่างงาน ปั ญหาหนี สิน ซึงถ้ าปล่อยให้ ปัญหาลุกลามไปก็ จะนํ าไปสู่ปัญหาทางสังคม
ดังนัน จํ าเป็ นต้ องอาศัยทุนทางสังคม ซึงจะมีบทบาทในการเอือให้ เกิดการพูดคุย แลกเปลียน
เรี ยนรู้ ร่วมกัน การให้ ความช่วยเหลือกัน ซึงนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคล เกิดความรู้
ความสามารถ อีกทังทุนทางสังคมยังช่วยการสืบทอดฟื นฟู ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถินไม่ให้ เกิดการ
ศูนย์ หายไป เนืองจากหากปล่อยให้ ต่างคนต่างทําก็ จะฟื นฟูยาก การเข้ ามาร่ วมกันดําเนินการ
รวบรวมความรู้ ภูมิปัญญาทีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ทําให้ ง่ายต่อการเข้ าถึงข้ อมูลความรู้ ในการ
พัฒนาบุคคล และเอือต่อการต่อยอดความรู้
2) การพัฒนาคุณธรรม วัฒนธรรมทีดีงามถือเป็ นทุนทางสังคมทีส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตใจ ให้ เป็ นคนมีวินยั มีความรักและมุ่งประโยชน์ขององค์กร มุ่งมันทํางาน และสามารถ
ร่ วมดําเนินการหรื อทํางานร่ วมกับผู้อืนได้ เป็ นการหนุนเสริ มประสิทธิภาพในการผลิต ลดความ
ขัดแย้ งภายในองค์กรนําไปสูค่ วามมันคงขององค์กรในระยะยาว
3.3.2 การเพิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าและบริการ
ทุนทางสังคมที เกิดจากความไว้ วางใจ ความสัมพันธ์ มีค่านิยมและบรรทัดฐานร่ วมกัน
ส่งผลให้ เกิดการเพิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าและบริการ ดังนี
1) การลดต้ นทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost) การลดต้ นทุนการตรวจสอบ
ดูแล (Monitoring Cost) เช่น นักธุรกิจสองคนทีมีความเชือถือไว้ วางใจกัน ทําให้ ขนตอนในการทํ
ั
า
ธุรกรรมบางอย่างลดลง ส่งผลให้ ต้นทุนของธุรกรรมในเรื องดังกล่าวลดลง อีกทังเมือมีการตกลงทํา
สัญญาหรื อทํากิจกรรมร่ วมกันแล้ ว ยังช่วยลดต้ นทุนในการกํากับดูแลผู้ทีเกียวข้ องด้ วย เช่น หาก
สมาชิกของกลุม่ /องค์กรมีความไว้ วางใจกันได้ แล้ ว การเข้ าถึงข้ อมูลของสมาชิกในกลุม่ สามารถทํา
ได้ ดี ก ว่ า ตั ว กลางภายนอก ส่ ง ผลให้ ลดความไม่ แ น่ น อนของข้ อมู ล ทํ า ให้ การตัด สิ น ใจมี
ประสิทธิภาพมากขึน และลดต้ นทุนในการตรวจสอบเนืองจากสมาชิกช่วยกันตรวจสอบดูแล
2) การจัดการด้ านแรงงาน ทุนทางสังคมมีบทบาทในการจัดการแรงงานภายใน
ชุมชนเพือประโยชน์ร่วมกันมาช้ านาน ตัวอย่างทีชัดเจนคือประเพณีการลงแขก ซึงสมาชิกในชุมชน
จะผลัดกันช่วยทํางานในลักษณะกลุ่ม ซึงในทางเศรษฐกิจถื อเป็ นการจัดการบริ หารแรงงานที
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เหมาะกับยุคสมัยและสภาพแวดล้ อมในขณะนัน การบริ ห ารจัดการอยู่บ นพื นฐานการเชื อใจ
ระหว่างกันว่าจะไม่มีการเบียวเกิดขึน หรื อถ้ าเกิดขึนจริ งก็จะมีกระบวนการลงโทษทางสังคม เช่น
การชุบชิบนินทา การไม่ร่วมสังฆกรรมในโอกาสอืนๆ ปั จจุบนั การลงแขกมีน้อยลงมาก แต่อย่างไรก็
ตามสามารถประยุกต์ใช้ ทนุ ทางสังคมเข้ ากับองค์กรได้ โดยการสร้ างการทํางานในรูปแบบเครื อข่าย
มีการแลกเปลียนข้ อมูล ข่าวสาร กําลังแรงงานเพือช่วยเหลือซึงกันและกัน เป็ นการสร้ างความแข็ง
แข็งให้ กลับกลุม่ และองค์กร
3) การดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล การใช้ ทนุ ทางสังคมในการบริ หาร
จัดการธุรกิจทีเป็ นธรรม โปร่งใส ผู้มีอํานาจบริหารและอํานาจในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบต่อ
หน้ าทีและผลของการกระทํ าของตนต่อผู้มีส่วนได้ เสีย มีการดูแลพนักงานของบริ ษัทให้ มีความ
มันคงทังในเรื องสวัสดิการและการพัฒนาตนเอง เป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจทําให้ การทํางานมี
ประสิทธิภาพ ลดข้ อขัดแย้ งภายในบริ ษัท มีความรักในองค์กร มีการทํางานเป็ นทีม ส่งผลให้ เพิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าและบริ การ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบั ธุรกิจ เนืองจาก
เกิดรู ปแบบกิจการทีได้ มาตรฐานสากลอุตสาหกรรมเพือการส่งออกในหลายประเทศได้ กําหนด
มาตรฐานเรื องบรรษัทภิบาล เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิงแวดล้ อม ไว้ ชดั เจนในเงือนไขการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
3.3.3 การเพิมมูลค่ าสินค้ าและเพิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน
การผลิตควบคู่กับวิถีชีวิตในสังคมมาช้ านาน ในยุคแรกการผลิตเป็ นไปอย่างเรี ยบง่าย
อาศัยวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีเป็ นปั จจัยสําคัญ การผลิตเมือดําเนินอย่างต่อเนือง
เกิดการลองผิดลองถูกจนสังสมเป็ นความรู้ ถ่ายทอดและสืบทอดจากรุ่ นสู่ร่◌ุน นําไปสู่เอกลักษณ์
ในกระบวนการผลิตหรื อสินค้ าและบริ การทีผลิตในท้ องถินนันๆ ซึงในยุคปั จจุบนั ภายใต้ กระแส
โลกาภิภตั น์ การค้ าเสรี ทําให้ การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึน มีการแลกเปลียนสินค้ า การส่งผ่าน
เทคนิคและกระบวนการผลิต การลอกเลียนสินค้ าและเทคนิคการผลิต การต่อยอดหรื อปรับปรุ ง
เทคนิคการผลิต อย่างไรก็ตาม แม้ การผลิตจะผ่านกระบวนการดังกล่าว แต่สิงทีสําคัญคือการคงไว้
ซึงความเป็ นเอกลักษณ์ ของสินค้ าและบริ การ โดยผสมผสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไว้ ในการ
ผลิตทีสอดคล้ องกับความต้ องการทังในและนอกประเทศขณะทีเกิดกระแสความนิยมวัฒนธรรม
ตะวันออก ทําให้ มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้ องถินและระดับชาติเชือมโยงสูส่ ากล อาทิ ภูมิ
ปั ญญาการแพทย์แผนไทยทังการนวดและสปาทีใช้ สมุนไพรไทย นอกจากนี การใช้ คณ
ุ ลักษณะทีดี
เป็ นเอกลักษณ์ไทย เช่น การยิมแย้ มแจ่มใส ความเอืออาทร ความมีนําใจไมตรี ซึงเป็ นหัวใจของ
การบริ การและถือเป็ นสมรรถนะ/ค่านิยมร่ วมของประเทศ สามารถใช้ เชือมโยงกับธุรกิจบริ การด้ าน
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การโรงแรม ท่องเทียว ภัตตาคาร สุขภาพ และเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึงในการตัดสินใจของนัก
ลงทุนต่างชาติทีเข้ ามาลงทุนในประเทศไทย รวมทังนํามาใช้ ในการเจรจาต่อรองทางการค้ าในเวที
ระหว่างประเทศ
3.3.4 การเพิมโอกาสในการเข้ าถึงแหล่ งทุน
การรวมกลุ่มหลายครั งมี วัตถุประสงค์ เพือระดมทุนระหว่างกันแล้ วนํ าเงินมาสนับสนุน
สมาชิก ตัวอย่างทีชัดเจนคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึงแพร่หลายทังในเขตเมืองและชนบท บทบาทของ
ทุนทางสังคมในเรื องนีอยู่ทีรู ปแบบการบริ หารจัดการองค์กร ซึงหลายทีจะใช้ การจัดการร่ วมกัน มี
การประชุมมแลกเปลียนความคิดเห็นบนพืนฐานของผลประโยชน์สว่ นรวมและบนพืนฐานของความ
ไว้ เนือเชือใจกัน ซึงเปรี ยบเทียบกับการจัดการสถาบันการเงินทัวไป (ซึงทําหน้ าทีระดมเงินและให้ ก้ ู
เช่นเดียวกัน แต่มกั กระทํากับคนทีไม่ร้ ูจกั เป็ นการส่วนตัว) จะมีข้อดีอย่างน้ อย 3 ประการ คือ
1) ต้ นทุนการบริ หารจัดการตํากว่า เพราะเป็ นการร่วมจัดการ ผู้เข้ าร่วมจัดการมัก
ไม่เรี ยกร้ องค่าตอบแทนสูง หรื อไม่เรี ยกร้ องเลย
2) การบริ หารความเสียงของการให้ ก้ ูทําได้ ง่ายกว่า เพราะการรู้ จักกันทําให้
สามารถประเมินความเสียงได้ แม่นยํา ซึงมีผลต่อเนืองไปถึงการคิดดอกเบียให้ ก้ ตู ํากว่าได้
3) การให้ เงินกู้เพือประโยชน์ของชุมชนเอง ซึงสถาบันการเงินทัวไปมักไม่ให้ เพราะ
ไม่ได้ กําไร
ข้ อดีข้างต้ นสองประการแรกมีส่วนช่วยทุนทางเศรษฐกิจ เพราะเป็ นการสร้ างกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ด้ วยต้ นทุนทีตํากว่า ส่วนข้ อดีสดุ ท้ ายเป็ น ประโยชน์ทางสังคม ซึงระบบทุนนนิยมมัก
ละเลยหรื อทําอย่างประปราย
3.3.5 การสร้ างกลไกตลาด
การรวมกลุ่มสามารถเพิมอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจให้ กบั สมาชิกกลุม่ ในการต่อรองกับผู้
ซือหรื อผู้ขาย พ่อค้ าคนกลาง เป็ นต้ น มีผลทําให้ สามารถขายพืชผลได้ ราคาดีขึน ลดการถูกเอารัด
เอาเปรี ยบแล้ ว นอกจากยังการเชือมโยงระหว่างกลุม่ อาชีพ เพือนพ้ อง พันธมิตรทีเกียวข้ องกัน และ
การสานเครื อข่ายกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทีมีความสัมพันธ์ แบบเกือกูลระหว่างกลุ่มสมาชิก
เครื อข่าย มีความไว้ วางใจกันส่งผลให้ เกิ ดการส่งผ่านข้ อมูลให้ ระหว่างกัน ซึงก่อให้ เกิดการ
แลกเปลียนข้ อมูลระหว่างกัน ลดความไม่แน่นอนของตลาด และเมือเครื อข่ายขยายไปในวงทีกว้ าง
ขึ น ก็ จ ะทํ า ให้ เกิ ด การเชื อมโยงระหว่ า งอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานซึ งเป็ นการสร้ างกลไกตลาดที มี
ประสิทธิภาพมากขึน
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3.4 บทบาททุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคม
จากการพยายามแก้ ไ ขปั ญ หาสัง คมด้ า นต่า งๆ เช่ น ปั ญ หาความยากจน ยาเสพติ ด
สุขภาพ อาชญากรรม เป็ นต้ น นักวิจัยหลายท่านพยายามเสนอ ทุนทางสังคมเป็ นส่วนหนึงที
สําคัญในการแก้ ไขปั ญหา เนืองจากการมีสว่ นร่วมของคนในครอบครัว/ชุมชน/องค์กรภายใต้ ความ
ไว้ วางใจ การช่วยเหลือซึงกันและกัน การต่างตอบแทนกัน คุณค่าและค่านิยมร่ วมกันในสังคมจะ
นําไปสูก่ ารก่อจิตสํานึกร่วมกันในการต้ องการทีจะสร้ างคุณภาพชีวิตและสังคมทีดีเกิดเป็ นพลังร่วม
ในการจัดการกับปั ญหาทําให้ ชุมชนมีความเข้ มแข็งยังยืน ซึงสามารถสรุ ปลักษณะและบทบาท
ของทุนทางสังคมทีมีตอ่ การพัฒนาสังคม ดังนี
3.4.1 การใช้ คุณค่ าทีดีในสังคมบรรเทาปั ญหาสังคม
ั
ความรุ นแรงและซับซ้ อนมากขึน คนไทยมีพฤติกรรม
ปั จจุบนั ปั ญหาสังคมได้ สงสมทวี
เปลียนแปลงโดยเฉพาะในกลุม่ เด็กและเยาวชนในการใช้ ชีวิตทีมุ่งสูค่ วามสุขแบบฉาบฉวย มีความ
ว้ าเหว่ ขาดทีพึงทางใจ ส่งผลให้ หนั ไปใช้ ยาเสพติดเป็ นทางออก ขณะทีการบริ โภคเน้ นวัตถุนิยม
เลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ เกิดการใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อย มัวเมาในอบายมุข ทําให้ เกิดปั ญหา
อาชญากรรมและความรุ นแรงรู ปแบบต่างๆ ส่วนในเรื องเพศก็นิยมมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
นําไปสูก่ ารตังครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ และการเบียงเบนทางเพศทีเสียงต่อการติดเชือเอดส์ ดังนัน การ
ใช้ สมั พันธภาพของคนทุกเพศและวัย โดยเฉพาะในระดับครอบครัวเป็ นแนวทางหลักทีจะสามารถ
เสริ มสร้ างความอบอุน่ ความเอืออาทร ความรักทีมีตอ่ กันและกันให้ เป็ นภูมิค้ มุ กันทีดีสําหรับทุกคน
ลดความรุนแรงและบรรเทาปั ญหาสังคมลงได้
3.4.2

การเปิ ดกว้ างและยอมรั บซึงกันและกันมีส่วนในการลดความขัดแย้ งใน

สังคม
การยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมทีหลากหลายในสังคมไทย ความเห็นอกเห็นใจ
ความเอือเฟื อเผือแผ่ เป็ นทุนทางสังคมทีเสริมสร้ างให้ คนอยูร่ ่วมกันได้ อย่างสันติ สามารถประสาน/
ประนีประนอมความคิดเห็นทีแตกต่างให้ เกิดฉันทานุมตั ิและนําไปปฏิบตั ิ ขณะเดียวกัน การ
กําหนดกติกาของการอยู่ร่วมกันซึงเป็ นทียอมรับมีการยึดถือและปฏิบตั ิมายาวนานจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมในชุมชนเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทีอาจจะเกิดขึน เช่น การเสียผีของชาวเขาเผ่า
ต่างๆ และฮีทสิบสองครองสิบสี เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การได้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารื อ
หาแนวทางการแก้ ไขผ่านการประชาคม การมีสว่ นร่ วมเป็ นการสร้ างให้ คนในชุมชนรู้ สกึ ว่าตนเองมี
ุ ค่าทําให้ เกิดจิตสํานึกร่ วมในการช่วยกันดูแลคนในชุมชน ร่ วมกันดําเนินงาน
ความสําคัญ มีคณ
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โดยความสัมพันธ์กนั ทีดีตอ่ กัน ความไว้ วางใจกัน เป็ นทุนทางสังคมทีทําให้ คนในชุมชนอยากเข้ ามา
มีสว่ นร่วม รู้สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึงของสังคม มีสทิ ธิ มีเสียงในการร่วมกันสร้ างสังคมทีเป็ นสุข
3.4.3 ทุนทางสังคมเสริมสร้ างให้ ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองให้ เข้ มแข็งได้
ชุ ม ชนที เข้ ม แข็ ง ได้ นัน ต้ อ งสามารถพึ งตนเองได้ แ ม้ เ ผชิ ญ กับ วิ ก ฤตการณ์ ต่ า งๆ ซึ ง
จําเป็ นต้ องมีการบูรณาการหลายๆด้ านเข้ าด้ วยกัน ทังในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม
รวมไปถึงการบริ หารจัดการ เพราะเนืองจากปั ญหาหนึงปั ญหามักเชือมโยงในหลายมิติ การทีจะ
รู้เท่าทันและพร้ อมรับกับปั ญหาได้ นนั บุคคลเพียงคนเดียวหรื อกลุม่ เดียวนันคงจะไม่สามารถพร้ อม
รับกับสถานการณ์ ได้ ทนั จําเป็ นต้ องอาศัยทุนทางสังคมในการเชือมโยงทุกฝ่ ายให้ มารวมตัวกัน
ร่ ว มกัน สร้ าง ร่ ว มกัน แก้ ปัญหา อัน จะนํ า ไปสู่ก ารพัฒ นาอย่า งยังยื น จากสภาพเศรษฐกิ จ ใน
ปั จจุบนั ทําให้ บางชุมชนต้ องพึงพาการสนับสนุนจากภายนอกมาก เพราะความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนเป็ นแบบต่างคนต่างอยู่ มีการพึงพาอาศัยกันน้ อย แต่ในชุมชนทีมีระบบความสัมพันธ์ทีดีตอ่
กัน มีความผูกพัน มีลกั ษณะการทํามาหากินทีสอดคล้ องกับสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศน์
สามารถสร้ างธุรกิจภายในชุมชนโดยอาศัยทรัพยากรทีมีอยู่ให้ เกิดประโยชน์มากทีสุดเกิดการจัดตัง
กลุม่ ต่างๆ ภายในชุมชนทีอยูบ่ นพืนฐานของความไว้ เนือเชือใจ และสามารถเชือมโยงกับเศรษฐกิจ
ภายนอกชุมชนได้ เกิดความเข้ มแข็งและสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ กับชุมชนอืน มีการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกัน
1) การจัดสวัสดิการสังคม ภาครัฐมีแนวโน้ มเข้ ามามีบทบาทมากขึนเรื อยๆ
อย่างไรตาม การบริการจัดการโดยรัฐบาลก็มีจดุ อ่อนหลักอยู่ 3 ประการคือ
(1) ความไม่ ยื ด หยุ่ น เพราะมัก กํ า หนดขนาดความช่ ว ยเหลื อ หรื อ
สวัสดิการทีคงทีและใช้ เหมือนกันทัวประเทศ ซึงไม่ตรงกับความเดือดร้ อนทีแตกต่างกันระหว่าง
เหตุการณ์ ระหว่างท้ องถิน เป็ นต้ น
(2) ปั ญหาประสิทธิภาพในการจัดการ ทําให้ ต้นทุนการจัดการสูง หรื อมี
การรัวไหล
(3) งบประมาณภาครัฐบาล หากมีน้อยก็อาจทําได้ ไม่ทวถึ
ั ง
ดังนัน ทุนทางสังคมในรู ปแบบการรวมกลุ่มต่างๆ เพือจัดสวัสดิการให้ กบั สมาชิก
กลุ่มหรื อคนในชุมชน จึงช่วยในการดูแลคนในชุมชน และครอบคลุมคนในส่วนทีความช่วยเหลือ
จากภาครัฐบาลเข้ าไม่ถึงได้
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2) การให้ การศึกษาและฝึ กอบรม เพือสามารถนําไปประกอบอาชีพเพือให้
เลียงตนเองและครอบครัวได้ โดยจะเห็นว่าชุมชนทีมีความเข้ มแข็งนันจะมีการให้ การศึกษาและ
ฝึ กอบรมคนทังภายในและภายนอกชุมชน มีศนู ย์การเรี ยนรู้ ชุมชน ทีทุกคนสามารถเข้ ามามีส่วน
ร่วมได้ เป็ นการสร้ างเศรษฐกิจฐานชุมชนพึงพาตนเอง
3.5 บทบาททุนทางสังคมกับการจัดการสิงแวดล้ อม
จากปั ญหาสิงแวดล้ อมเป็ นปั ญหาทีมีความสลับซับซ้ อน มีความเกียวข้ องทังในมิติทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ซึงสาเหตุทีสําคัญในการแก้ ไข
ปั ญหาสิงแวดล้ อมไม่สําเร็ จ เนืองจากการดําเนินชีวิตของคนในสังคมทีไม่ยึดหลักทางสายกลาง
ขาดความพอเพียง ใช้ ธรรมชาติเกินความจําเป็ น และนํามาซึงมลพิษต่างๆ อาจกล่าวได้ ว่า หากยัง
ไม่ปรับเปลียนระบบคิดและวิธีการดําเนินดังกล่าว ก็จะต้ องเผชิญกับปั ญหามลพิษอย่างไม่จบสิน
ดังนัน การคิดค้ นเทคโนโลยีตา่ งๆ เพือนํามาแก้ ปัญหาสิงแวดล้ อมเป็ นพิษ จึงไม่น่าจะเป็ นทางออก
เดียวในปั จจุบนั แต่ควรปลุกจิตสํานึก การมีสว่ นร่ วมของประชาชน การกระจายอํานาจทีเท่าเทียม
การจัดสรรทรั พยากรที เป็ นธรรม ซึงทุนทางสังคมถื อว่า มีบทบาทสํา คัญในการแก้ ไขปั ญหานี
(วรวุฒิ, 2551) เพราะระบบคิดในกระบวนการทุนทางสังคม การเชือมโยงด้ านต่างๆเข้ ากับ
ภูมิปัญญาท้ องถินอาทิ กฎหมาย เทคโนโลยี ข้ อมูลข่าวสาร เป็ นต้ น ส่งผลให้ เกิดการกระจายอย่าง
ทัวถึงและเป็ นธรรมในสังคม ซึงเอือต่อการจัดการสิงแวดล้ อม ได้ ดงั นี
3.5.1 การสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ฟื นฟู ทรั พยากร ธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อม
ในอดีตการดูแล จัดการ คุ้มครองและพิทกั ษ์ สิงแวดล้ อมและทรัพยากรของประเทศถือเป็ น
หน้ าทีของภาครัฐแต่ฝ่ายเดียว ทําให้ ยากต่อการบริ หารจัดการทรัพยากรทีเหมาะสม สิงแวดล้ อมถูก
ทํ า ลายอย่ า งต่ อ เนื อง ในขณะที จํ า นวนบุ ค คลากรที รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงไม่ เ พี ย งพอ จึ ง เกิ ด
แนวความคิดขึนมาใหม่ว่า สิงแวดล้ อมเป็ นของทุกคนในสังคม ทุกคนมีหน้ าทีในการดูแลปกป้องมิ
ให้ สิงแวดล้ อมถูกทําลาย ด้ วยเหตุดงั กล่าว ทําให้ ปัจจุบนั รัฐบาลได้ มีการกระจายอํานาจในการดูแล
จัดการสิงแวดล้ อมไปสู่หน่วยงานระดับท้ องถินมากขึน ประชาชนสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดการสิงแวดล้ อมมากขึน มีการสร้ างกฎเกณฑ์ กติกา ของการดูแลรักษาสิงแวดล้ อม ตลอดจนการ
ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนร่ วมกัน เช่น การจัดการป่ าชุมชน ระบบเหมืองฝาย การจัดเก็บสิง
ปฏิกลู ฯลฯ ซึงรูปแบบการมีสว่ นร่วม สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ ดังนี
1) การสร้ างเครื อข่ายในการประสานงาน เนืองจากปั ญหาสิงแวดล้ อมส่วนใหญ่
ไม่สามารถทีจะกําจัดเขตได้ เมือเกิดปั ญหาทีใดทีหนึงแล้ ว มักจะขยายอาณาบริ เวณของปั ญหา
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ไกลออกไป ดังนัน การสร้ างความร่ วมมือจึงเป็ นสิงที สํา คัญ ไม่ว่าจะเป็ นการรวมตัว ของกลุ่ม
ตัวแทนประชาชนทีได้ รับผลกระทบจากสิงแวดล้ อม การรวมตัวในรู ปแบบกลุ่ม/องค์กร/เครื อข่าย
เช่น เครื อข่ายฝายต้ นนํา เครื อข่ายกลุม่ เกษตรภาค ฯลฯ
2) การประชาพิจารณ์ กรณีทีเกิดความขัดแย้ งระหว่างรัฐและประชาชนในด้ าน
สิงแวดล้ อม ซึงส่วนมากเป็ นเรื องเกียวกับทางด้ านนโยบาย หรื อโครงการทีอาจส่งผลกระทบด้ าน
สิงแวดล้ อมต่อประชาชนในท้ องถิน เช่น โครงการสร้ างเขือน โครงการสร้ างท่อก๊ าซ โครงการสร้ าง
โรงงานไฟฟ้ าถ่านหิน ฯลฯ เนืองจากมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในพืนทีโครงการ จึงจําเป็ น
อย่างยิงที จะต้ องมีการจัดเวที แสดงความคิดเห็นทีเรี ยกว่า เวทีประชาพิจารณ์ ทังนีการประชา
พิจารณ์ควรมีความเป็ นกลางและมีเหตุผล มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้ านสังคม และเศรษฐกิจ
มีความโปร่งใส
ซึงรูปแบบการมีสว่ นร่วมดังกล่าว จําเป็ นต้ องอาศัยกระบวนการทุนทางสังคมในการเข้ ามา
มีสว่ นร่วมในการจัดการสิงแวดล้ อม โดยพบว่า
1) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับตํา ซึงอาจเกิดจากเงือนไขการทํางาน
ของภาครัฐทีมีข้อจํากัดหรื ออาจเกิดจากความไม่เข้ าใจของเจ้ าหน้ าทีภาครัฐต่อกระบวนการมีสว่ น
ร่ วมของประชาชน เช่น ภาครัฐอาจเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วม แต่การเข้ าร่ วมของ
ประชาชนมิได้ เกิดจากความต้ องการของประชาเอง หากแต่เกิดจากรัฐเป็ นผู้ริเริ ม วางแผน และ
ตัดสินใจในกิจกรรมนันๆ แล้ วดึงเอาภาคประชาชนมาร่วมรับรู้และร่วมรับมอบหมายให้ ดําเนินการ
ซึงลักษณะเช่นนี จะพบเห็นได้ ในกิจกรรมต่างๆในอดีต ซึงทําให้ การดําเนินงานไม่เกิดประสิทธิผล
เท่าทีควร และไม่เกิดความยังยืน โดยมากจะพบว่า กิจกรรมทีเกิดขึนในลักษณะดังกล่าวจะล้ มเลิก
ไป เมือรัฐยุตโิ ครงการ
2) การมีสว่ นร่วมของประชาชนในระดับสูง ซึงถือเป็ นการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ทีแท้ จริ ง โดยทีประชาชนได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมด้ วยความสมัครใจและเข้ าร่วมในทุกขันตอน เริ มตังแต่
คิดค้ นหากิ จ กรรมที จะทํ าร่ วมกัน ตัดสินใจทํ ากิ จกรรมนันๆ และปฏิบัติตามกิ จกรรมนันๆ โดย
เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์จากการดําเนินการ จนกระทังเกิดความรู้ สึกว่ากิจกรรมนันๆเป็ น
ส่วนหนึงของกิจกรรมในชี วิตประจํ าวันเป็ นหน้ าทีที จะต้ องทํา การมีส่วนร่ วมในระดับนีนับว่ามี
คุณค่ามากเพราะทําให้ กิจกรรมนันๆ มีความยังยืน
การสร้ างการมีส่วนร่ วมจําเป็ นความสอดคล้ องกับปั ญหาความต้ องการ และกลมกลืนต่อ
การวิถีชีวิตในท้ องถิน เพือสร้ างความรู้สกึ หวงแหนทรัพยากรและสิงแวดล้ อมในท้ องถิน นําไปสูก่ าร
กําหนดกฎระเบียบ กติการ่ วมกันในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม นอกจากนี สถาบันทาง
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สังคมควรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมด้ วย โดยเฉพาะภาคธุรกิจ
เอกชนทีมีสว่ นร่ วมในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์รักษาสิงแวดล้ อม การปลูกป่ า การมี
กระบวนการผลิตสินค้ าทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม รวมทังนําประเด็นผลกระทบของกระบวนการ
ผลิตทีมีต่อสิงแวดล้ อมมาเป็ นเงือนไขสําคัญทางการค้ า ทําให้ การรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นหน้ าที
ของธุรกิจเอกชนทีต้ องปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ส่วนสถาบันชุมชนและสถาบัน ศาสนาก็มีบทบาทเช่นกัน
ในการดูแลและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ชุมชนหลายแห่งปลูกป่ าเพือการ
อนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ ขณะทีวัดจํานวนมากมีแหล่งเรี ยนรู้เชิงธรรมชาติ เช่น การปลูกป่ าในพืนที
ของวัดและใช้ เป็ นทีปฏิบตั ธิ รรม
3.5.2 การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมภายในชุมชน
กรอบการพัฒนาทุนนิยมทีเน้ นการแสวงหาผลประโยชน์สงู สุด ซึงหากสังคมขาดทุนทาง
สัง คมจะนํ า ไปสู่ ก ารสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งรวดเร็ ว เนื องจากทุ ก คนต่ า งมุ่ ง หา
ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยเฉพาะทรั พ ยากรธรรมชาติ ที มี ลั ก ษณะเป็ นสิ น ค้ า การจั ด สรร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม จึงสามารถทําได้ 2 ระดับ ดังนี
1) ระดั บ รั ฐ บาล ซึ งเป็ นตั ว แทนปวงชน เป็ นผู้ วางแผนและกํ า กั บ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติแทนประชาชน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมักมิได้ ทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนปวงชนอย่าง
แท้ จริ ง แต่ถกู กลุ่มผลประโยชน์ความคุมหรื อแทรกแซง และนําไปสู่การจัดสรรทรัพยกรธรรมชาติ
เพือประโยชน์เฉพาะกลุม่ ซึงส่งผลกระทบความเป็ นอยู่ของชาวบ้ านทีมีชีวิตผูกผันกับธรรมชาติ จน
หลายคนต้ องกลายเป็ นคนจน และถูกผลักดันออกจากพืนที
2) ระดับท้ องถิ น คือให้ คนในท้ องถิ นเป็ นผู้ดูแลการใช้ ประโยชน์ ซึงแน่นอนว่า
เนืองจากไม่มีใครควรเป็ นเจ้ าของแต่ผ้ เู ดียว การจัดการจึงต้ องทําโดยกลุ่มบุคคลหรื อแนวร่ วมใน
ท้ องถินนันๆ การจะบริหารจัดการได้ ดีเพียงใดก็ขนกั
ึ บว่ากลุม่ หรื อแนวร่วมในท้ องถินนันๆ มีทนุ ทาง
สังคมทีเข้ มแข็งหรื อไม่ เพราะหากไม่เข้ มแข็งก็ไม่สามารถจัดการได้ ดี และจะประสบปั ญหาว่ามี
การเอือประโยชน์ให้ กบั เฉพาะกลุม่
ทุนทางสังคมอันเข้ มแข็งทีช่วยให้ ท้องถินจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ ดี มีความตระหนัก
ถึงความสําคัญและใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างรู้ คณ
ุ ค่า จึงเกิดการรวมตัวกันทีจะร่ วมคิด ร่วม
ดูแลทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมในระดับชุมชนให้ อยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่ง
อาหาร แหล่งท่องเทียวและแหล่งเรี ยนรู้ เชิงธรรมชาติทีสําคัญของประเทศ รวมทังรักษาระบบ
นิ เ วศน์ ใ ห้ ส มดุล นอกจากนี ยัง มี ส่ว นช่ ว ยทุน ทางเศรษฐกิ จ เพราะทํ า ให้ ท รั พ ยากรถูก ใช้ เ พื อ
ประโยชน์ของคนในท้ องถิน
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3.5.3 การใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถินในการจัดการสิงแวดล้ อม
ปั ญ หาสิ งแวดล้ อ มในหลายระดับ ไม่ ว่ า จะเป็ นในระดับ ท้ องถิ นเอง ระดับ ภู มิ ภ าค
ระดับประเทศ หรื อในระดับโลก รากเหง้ าของปั ญหาสิงแวดล้ อมส่วนใหญ่ เริ มมาจากปั ญหาที
เกิ ดขึนในแต่ละท้ องถิ นที มี ขนาดเล็ก ดังนัน หากการแก้ ไขปั ญหาสิงแวดล้ อมในแต่ละท้ องถิ น
สามารถกระทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว ปั ญหาสิงแวดล้ อมทีส่งผลกระทบในระดับภูมิภาคหรื อ
ในระดับโลกบางปั ญหาอาจลดความรุ นแรงลง ดังนัน การมุ่งส่งเสริ มการใช้ ภูมิปัญญาในแต่ละ
ท้ องทีในการจัดการสิงแวดล้ อม จึงเป็ นเรื องทีมีความสําคัญ เนืองจากมีความสอดคล้ องกับวิถีชีวิต
ของคนในท้ องถินและทุกคนสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการสิงแวดล้ อม ส่วนข้ อด้ อยของ
การนําภูมิปัญญามาใช้ นนั อาจจะเกิดขึนได้ ในกรณีทีมีปัญหาสิงแวดล้ อมทีเกียวข้ องกับบุคคลหรื อ
ั นธรรมและภูมิปัญญาของตนเองทีแตกต่างกัน
หน่วยงานในวงกว้ างหรื อแต่ละชุมชนอาจจะมีวฒ
ออกไป ดังนัน การส่งเสริ มให้ มีการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถินเพือการจัดการสิงแวดล้ อม อาจจําเป็ นต้ อง
เชือมกับกฎหมายเพือให้ เกิดบังคับใช้ และมีความสอดคล้ องกับการจัดการสิงแวดล้ อมในพืนที ซึง
ถ้ าชุมชนใดมีทนุ ทางสังคมสูงก็จะเอือให้ สามารถใช้ ภมู ิปัญญาทีมีอยู่มาแก้ ไขปั ญหาสิงแวดล้ อมใน
ชุมชนของตนเองได้ เกิดการจัดการสิงแวเล้ อมทีดี ทําให้ สามารถพึงตนเองได้
โดยภาพรวมพบว่ า ทุ น ทางสัง คมสามารถเชื อมโยงกั บ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิงแวดล้ อมให้ เอือประโยชน์ตอ่ กัน โดยการพัฒนาคุณภาพคนและแรงงานทีมีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม
การใช้ คณ
ุ ค่าและเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิน เพือสร้ างมูลค่าเพิมในสินค้ าและ
บริ การ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก และช่วยเสริ มประสิทธิ ภาพในการผลิต
การค้ า และการบริ การ เพือสร้ างความมันคงให้ กบั องค์กรในระยะยาว การรวมกลุ่มโดยอาศัย
วัฒนธรรมประเพณีดงเดิ
ั มและภูมิปัญญาท้ องถิน เพือสร้ างความตระหนักถึงความสําคัญและใช้
ประโยชน์ จากธรรมชาติอย่างรู้ คุณค่า รวมทังสถาบันทางสังคมต่างมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนควรมีสว่ นร่ วมในการช่วยอนุรักษ์
ฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมให้ คงอยู่อย่างยังยืน และทีสําคัญทุนทางสังคมทีมีอยู่ใน
สังคมไทยคุณค่าทีดี การเปิ ดกว้ างและยอมรับซึงกันและกันเป็ นปั จจัยทีทําให้ สงั คมไทยดํารงอยู่
บรรเทาหรื อขจัดปั ญหา/ความขัดแย้ งทีเกิดขึนในสังคม รวมทังสังคมไทยจะสามารถพัฒนาให้
เข้ มแข็งได้ ด้วยพลังของทุนทางสังคม
การนํ า ทุน ทางสัง คมไปประยุก ต์ ใช้ ในการพัฒ นาประเทศนัน จะพบว่า ทุน ทางสัง คม
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ โดยการเอือให้ เกิดการมีส่วนร่ วมกัน โดยเฉพาะการร่ วมดําเนินการใน
กิจกรรมที ถูกต้ องดีงามเพือพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา เช่น การร่ วมกันจัดการความรู้ การจัดสรร
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ทรัพยากรทีเป็ นธรรม การช่วยเหลือดูแลในสังคม การสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ องในบทที 2 และการศึกษาเพิมเติมในบทที 3 ทําให้ สามารถ
จําแนกการพัฒนาประเทศได้ 2 ระดับ ดังนี
การพัฒนาระดับจุลภาค จะเน้ นมิตขิ องชุมชนเป็ นสําคัญ เนืองจากทิศทางการพัฒนาใน
ปั จจุบนั ทีเน้ นให้ ชมุ ชนมีการพึงพาตนเองเป็ นหลัก มีภมู ิค้ มุ กันและความเข้ มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนัน การพัฒนาชุมชนจึงจําเป็ นต้ องอาศัยทุนทางสังคมในการเอือให้ เกิดการมี
ส่วนร่ วมของทุกๆฝ่ ายในการร่ วมดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ซึงการดําเนินการร่ วมจะเกิดขึนได้ นนั
ทุกคนในชุมชนต้ องมีความไว้ วางใจกัน และความไว้ วางใจจะเกิดขึนได้ ก็ตอ่ เมือคนในชุมชน/ผู้นํามี
ความน่ าเชื อถื อ มี ความซือสัตย์ ต่อกัน มี การร่ วมกลุ่มเครื อข่ายช่วยเหลือซึงกันและกัน และมี
สถาบันทางสังคมทีดีงาม
การพัฒนาระดับมหภาค โดยเฉพาะในระดับนโยบายจําเป็ นต้ องส่งเสริ มการใช้ ทนุ ต่างๆ
โดยเฉพาะทุนสําคัญ 4 ทุน ได้ แก่ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนทางการเงิน และทุนทางกายภาพ
อย่างสมดุล กล่าวคือ มีการส่งเสริ มทุนทางสังคมทีเอือให้ เกิดการเชือมโยงคน/เครื อข่าย/องค์กร มี
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้ มีความรู้ ค่คู ณ
ุ ธรรม ซึง 2 ทุนนีจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้ การดําเนินการ
ร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหามีประสิทธิภาพ รวมทัง ภาครัฐควรสนับสนุนทุนทางการเงิน
และทุนทางกายภาพอย่างสร้ างสรรค์ เพือสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน ซึงจะนําไปสู่การพัฒนา
อย่างยังยืน ซึงสามารถสรุปกรอบการพัฒนาประเทศได้ ดงั นี
ทุนผูกผัน
ทุนสะพาน

ระดับจุลภาค

ระดับมหภาค
ทุนทางสังคม

ความน่ าเชือถือ

ทุนเชือมโยง
ร่ างกาย
จิตใจ

ทุนมนุษย์

การดําเนินการร่ วม
ในด้ านต่ างๆ

ความไว้ วางใจ

เครือข่ าย

สติปัญญา
เงินทุน
กระแสเงินสด

ทุนทางการเงิน

โครงสร้ างพืนฐาน
อาคารบ้ านเรี ยน

การพัฒนา
ประเทศ

ทุนทางกายภาพ

ทีดิน นํา ป่ าไม้

ภาพที 3.1 บทบาทของทุนต่ างๆกับการพัฒนาประเทศ

สถาบันทางสังคม

บทที 4
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคม
การพัฒนาประเทศนันจําเป็ นต้ องอาศัยทุนต่างๆ ได้ แก่ ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ
ทุนมนุษย์ และทุนทางสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้ เห็นว่าทุนทางสังคมเป็ นปั จจัยที
เอือให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่ วมกันนําไปสู่การจัดการความรู้ และนวัตกรรม ซึงสามารถนําไปใช้ ในการ
บริ ห ารจัด การที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึงมี ผ ลเอื อให้ เ กิ ด การพัฒ นาประเทศ ทังในด้ า นการพัฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม ดังนัน เพือให้ เกิดความชัดเจนของแนวคิดทุนทางสังคมมากขึน
โดยเฉพาะความสัม พัน ธ์ ทุ น ทางสัง คมกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ดัง นัน จึ ง ทํ า การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ ผ่านแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling) ด้ วย
โปรแกรมลิสเรล (Lisrel Program Version 8.72) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของทุนทางสังคม
กับการดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
4.1 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ นี เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ของทุนต่างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทย โดยใช้ กรอบแนวคิดทีได้ จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที 2 และเพือให้ การนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์มีความสะดวกและง่ายต่อการเข้ าใจ จึงได้ กําหนดสัญลักษณ์ทีใช้ แทนค่าสถิติและ
ตัวแปรต่างๆ ในการนําเสนอดังนี
สัญลักษณ์ทีใช้ แทนค่าสถิติ
Mean
หมายถึง
S.D.
หมายถึง
Max
หมายถึง
Min
หมายถึง
Chi-Square หมายถึง
df
หมายถึง
t-Value
หมายถึง
RMR
หมายถึง
GFI
หมายถึง
AGFI
หมายถึง
RMSEA
หมายถึง
SE

ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
คะแนนสูงสุด
คะแนนตําสุด
ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ขันแห่งความเป็ นอิสระ
ค่าสถิตทิ ีทีใช้ ทดสอบระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ดัชนีรากของค่าเฉลียกําลังสองของส่วนเหลือ
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีปรับแก้ แล้ ว
ดัชนีคา่ รากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสอง
ของการประมาณค่า
หมายถึง ค่ารบกวนมาตรฐาน
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หมายถึง อิทธิพลทางตรง
หมายถึง อิทธิพลทางอ้ อม
หมายถึง อิทธิพลรวม

4.1.1 แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
กรอบการวิ เ คราะห์ ก ารพัฒ นาเศรษฐกิ จ มี ปั จ จัย ทุน ที เกี ยวข้ อ ง ได้ แ ก่ ทุน ทางสัง คม
ทุนมนุษย์ ทุนทางการเงิน และทุนทางกายภาพ ซึงการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ที
มีการแข่งขันสูง จําเป็ นต้ องอาศัยการจัดการความรู้ โดยทุกคนเข้ ามาเรี ยนรู้ร่วมกัน เพือนําความรู้ที
มีมาแลกเปลียนกัน อันจะก่อให้ เกิดความรู้ใหม่ทีสามารถใช้ ในการสร้ างรายได้ ให้ กบั ตนเอง พัฒนา
ปรับปรุ งองค์กรทังในด้ านการผลิตและการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิ ภาพเพิมขึน สามารถทีจะ
แข่งขันในตลาดได้ ซึงการจัดการความรู้ นันต้ องอาศัยทุนทางสังคม จากความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและเครื อข่ายสังคมทังภายในและภายนอกชุมชน ความไว้ วางใจ และการทํางานแบบมี
ความร่ วมมือร่ วมใจต่อกัน ทําให้ เกิดพลังร่ วมในการเรี ยนรู้ มีการแลกเปลียนข้ อมูลทีหลากหลาย
ซึงนําไปสูก่ ารพัฒนาความรู้ /ปั ญญาขององค์กร จนทําให้ เกิดการสร้ างและปรับปรุ งนวัตกรรม ซึงมี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึงแสดงความสัมพันธ์ของทุนต่างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจได้ ดงั นี ดัง
ภาพที 4.1
GROUP
PUBLIC

ทุนทางสังคม
(SOCCAP)

POLITIC
WORK
HUM
INDUS
EXPAND
STRUC
INFRA

การจัดการความรู้
η3
(KNOW_MG)

SHARE
DATA

η2 ทุนมนุษย์

(HUMCAP)
ทุนทางการเงิน
(FINCAP)

GROWHT
การพัฒนาเศรษฐกิจ
(DEVELOP)

ทุนทางกายภาพ
(PHYCAP)

ภาพที 4.1 แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

POVERTY
GAP
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จากภาพที 4.1 จะเห็นว่า ทุนมนุษย์ (HUMCAP) ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิ จ การดําเนินกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จในชี วิตประจํ าวัน ได้ ส่ง ผลโดยตรงต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ แต่ในยุคปั จจุบนั ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาจึงจําเป็ นต้ องใช้ คนทีเป็ น
ทุนมนุษย์มาร่ วมกันแก้ ไขปั ญหา เนืองจากการแลกเปลียนเรี ยนรู้ จะทําให้ นวัตกรรมใหม่ๆในการ
ผลิตสินค้ า บริ การ หรื อการบริ หารจัดการ ทังนี ได้ กําหนดตัวแปรทีสะท้ อนถึง ทุนมนุษย์ ได้ แก่ ตัว
แปรสัด ส่ว นผู้มี ง านทํ า ที จบสูง กว่า มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น (WORK) สะท้ อนถึง บุค คลที มี ค วามรู้
ความสามารถประกอบอาชีพ สร้ างรายได้ ตัวแปรสัดส่วนของคนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่านเขียนไทย
ได้ (HUM) สะท้ อนถึง บุคคลที มีความรู้ เบืองต้ น สามารถสือสาร อ่านและเขียนหนังสือได้ ซึง
สามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้ หากได้ รับการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดความรู้
ทุนทางสังคม (SOCCAP) จากความสัมพันธ์ ทีใกล้ ชิดสนิทสนม การมีความไว้ วางใจ
ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกันเป็ นปั จจัยทีเอือให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกันอย่างเต็มที และในวงกว้ าง
เป็ นการนําความรู้ทงที
ั อยูใ่ นตัวบุคคลออกมานําเสนอและแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั ผู้อืนเกิดเป็ นความรู้
ในกลุ่ม/องค์กร/ชุมชน นอกจากนีทุนทางสังคมเอือให้ การรวบรวมข้ อมูล/ความรู้ /ภูมิปัญญาทีมีอยู่
ในบุคคล/กลุ่ม/องค์กร สามารถทําได้ ง่ายขึน และสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ รวดเร็ วขึน ส่งผลให้ เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยตัวแปรแทนทุนทางสังคมนันได้ จาก ตัวแปรสัดส่วนครัวเรื อนทีมีคนเป็ น
สมาชิกกลุ่มทีตังขึนในหมู่บ้าน ตําบล (GROUP) สะท้ อนถึง การเข้ าร่ วมทํากิจกรรมภายในกลุ่ม/
องค์กรในชุมชน เป็ นการแสดงถึงความสัมพันธ์กนั ภายในกลุม่ /ชุมชน การช่วยเหลือกันภายในกลุม่
ตัวแปรสัดส่วนคนในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (PUBLIC) สะท้ อนถึง
ความเสียสละของคนในชุมชน และการมีจิตอาสา และตัวแปรสัดส่วนคนอายุ 18 ปี ขึนไปทีมีสิทธิ
เลือกตังไปใช้ สิทธิเลือกในชุมชนของตน (POLITIC) สะท้ อนการมีส่วนร่ วมในสังคมของประชาชน
ซึงสํานึกในหน้ าทีของตนตามระบอบวิถีประชาธิปไตย
ทุนทางการเงิน (FINCAP) เป็ นปั จจัยหลักในการพัฒนาเนืองจากมีความสะดวกและรวดเร็ ว
ในการแลกเปลียน สินค้ าและบริ การ ดังนัน ทุนทางการเงินในการวิเคราะห์นี ประกอบด้ วย ตัวแปร
เงินทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม (INDUS) ซึงสะท้ อนถึงระดับการลงทุนของภาคเอกชนในแต่
ละจังหวัดที ก่ อให้ เกิ ดการผลิตสินค้ าและการจ้ างงาน และตัวแปรงบประมาณรายจ่ายภาครั ฐ
(EXPAND) สะท้ อนถึงการลงทุนของภาครัฐทีใช้ จ่ายทังในด้ านการบริ หารจัดการในพืนทีต่างๆ
ทุนทางกายภาพ (PHYCAP) ปรากฏอยู่ในรู ปของสินทรัพย์ทงที
ั สิงก่อกส้ าง โครงสร้ าง
พื นฐานซึงเอื อต่อกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จที สะดวก รวดเร็ ว มี ป ระสิท ธิ ภาพ ทังนี ปั จ จัย ทุน ทาง
กายภาพประกอบด้ วย ตัวแปรอัตราการขยายตัวของพืนทีอาคารโรงเรื อนทีได้ รับอนุญาตก่อสร้ าง
ใหม่ (STRUC) สะท้ อนถึง สิงก่อสร้ างอาคาร บ้ านเรื อน โรงงานทีเกิดขึนให้ ในพืนทีเป็ นการสร้ าง
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งานและสร้ างคุณภาพชีวิตทีดีขนึ และตัวแปรอัตราการขยายตัวของพืนทีสิงก่อสร้ างทีไม่ใช่อาคาร
โรงเรื อนทีได้ รับอนุญาตก่อสร้ างใหม่ (INFRA) สะท้ อนถึงสิงก่อสร้ างทีอํานวยความสะดวก รวดเร็ ว
เพิมประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การจัดการความรู้ (KNOW_MG) เป็ นสิงจําเป็ นในการพัฒนาเศรษฐกิจซึงอยู่ในยุคทีมีการ
เแข่งขันสูง และมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะต้ องใช้ ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ทีหลากหลาย
ในการสร้ างความแตกต่าง เพือสร้ างมูลค่าเพิม ดังนัน การเรี ยนรู้ ร่ วมกันจะทําให้ เกิดแลกเปลียน
ข้ อมูล ข่าวสารและความรู้ ทําให้ สามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงกลุม่ /องค์กร/ชุมชนให้ มีการจัดการทีมี
ประสิทธิภาพ ลดต้ นทุน สร้ างรายได้ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนัน การจัดการความรู้
จึงวัดมาจาก ตัวแปรสัดส่วนครัวเรื อนมีคนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น เพือประโยชน์ของชุมชนหรื อ
ท้ องถิน (SHARE) สะท้ อนถึง การเรี ยนรู้ ร่วมกัน โดยมีการแลกเปลียนข้ อมูลข่าวสาร ความรู้ ทีเป็ น
ประโยชน์ เพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างตรงจุด และตัวแปรคนในครัวเรื อนได้ รับรู้ ข่าวสารที
เป็ นประโยชน์ (DATA) สะท้ อนถึง การจัดการความรู้ ทีมีประสิทธิภาพทุกคนสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารทีมีประโยชน์ได้ ซึงจะทําให้ เกิดการพัฒนา ถ้ ามีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้
การพัฒนาเศรษฐกิจ (DEVELOP) มีจดุ มุง่ หมายทีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ ไขปั ญหา
ด้ านต่างๆในสังคม ดังนัน ตัวแปรทีสังเกตได้ ทีใช้ วดั การพัฒนาเศรษฐกิจ จึงประกอบด้ วย ตัวแปร
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GROWHT) ซึงสะท้ อนถึงการขยายตัวของ
กิจกรรมการผลิตสินค้ าและบริ การซึงเป็ นตัวชีวัดภาวะของเศรษฐกิจ ส่วนตัวแปรสัดส่วนคนจนด้ าน
รายจ่าย (POVERTY) สะท้ อนถึงระดับฐานะของประชาชน และตัวแปรความเหลือมลําของรายได้
ครัวเรื อน(GAP) สะท้ อนถึงช่องว่างของรายได้ ของประชาชนระหว่าง ซึงเป้าหมายหนึงของการ
พัฒนาคือการลดช่องว่างระหว่างเมืองและชนบท ทังนีข้ อมูลทีใช้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใน
แบบจําลองทีประกอบด้ วยตัวแปรแฝงและตัวแปรทีสังเกตได้ มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 4.1 สัญลักษณ์ ทใช้
ี แทนข้ อมูลตัวแปรแฝงและตัวแปรทีสังเกตได้ ในแบบจําลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรทีสังเกตได้
ทุนมนุษย์ สัดส่วนผู้มีงานทําทีจบสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น (WORK)
(HUMCAP) สัดส่วนของคนอายุ 15-60 ปี เต็ม อ่านเขียนไทยได้ (HUM)
ทุนทางสังคม สัดส่วนครัวเรื อนทีมีคนเป็ นสมาชิกกลุม่ ทีตังขึนในหมูบ่ ้ าน ตําบล (GROUP)
(SOCCAP) สัดส่วนคนในครัวเรื อนมีสว่ นร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบ่ ้ าน (PUBLIC)
สัดส่วนคนอายุ 18 ปี ขึนไปทีมีสทิ ธิเลือกตังไปใช้ สทิ ธิเลือกในชุมชนของตน
(POLITIC)
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ตารางที 4.1 (ต่ อ)
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรทีสังเกตได้
ทุนทางการเงิน เงินทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม (INDUS)
(FINCAP) งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ (EXPAND)
ทุนทาง
อัตราการขยายตัวของพืนทีอาคารโรงเรื อนทีได้ รับอนุญาตก่อสร้ างใหม่
กายภาพ
(STRUC)
(PHYCAP) อัตราการขยายตัวของพืนทีสิงก่อสร้ างทีไม่ใช่อาคารโรงเรื อนทีได้ รับอนุญาต
ก่อสร้ างใหม่ (INFRA)
การจัดการ สัดส่วนครัวเรือนมีคนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น เพือประโยชน์ของชุมชน
ความรู้
หรื อท้ องถิน (SHARE)
(KNOW_MG) สัดส่วนคนในครัวเรื อนได้ รับรู้ขา่ วสารทีเป็ นประโยชน์ (DATA)
การพัฒนา อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GROWHT)
เศรษฐกิจ สัดส่วนคนจนด้ านรายจ่าย (POVERTY)
(DEVELOP) ความเหลือมลําของรายได้ ครัวเรื อน (GAP)
1)
พัฒนาเศรษฐกิจ

ลักษณะของข้ อมูลในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการ

ข้ อมูลทีใช้ ในการวิเคราะห์เป็ นข้ อมูลรายจังหวัดในปี 2550 ได้ มาจากสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ (ฐานข้ อมูลภูมิสารสนเทศสถิติ) สํานักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย (ฐานข้ อมูล
จปฐ.) ซึงลักษณะข้ อมูลเบืองต้ นของตัวแปรทีในการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0 - 1 มีคา่ เฉลีย
อยูใ่ นช่วง 0.24 – 0.99 และมีคา่ เบียงเบนมาตรฐานอยูใ่ นช่วง 0.55 – 9.20 ดังแสดงในตารางที 4.2
ตารางที 4.2 ค่ าสถิตพ
ิ ืนฐานของตัวแปรทีสังเกตได้ ในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตัวแปรทีสังเกตได้
WORK
HUM
GROUP
PUBLIC
POLITIC
INDUS
EXPAND

Mean
0.24
0.99
0.94
0.95
0.99
0.06
0.25

S.D.
0.07
0.016
0.05
0.04
0.02
0.14
0.19

Min
0.10
0.89
0.72
0.82
0.98
0.00
0.06

Max
0.55
1.00
1.00
1.00
1.00
0.94
0.95

93
ตารางที 4.2 (ต่ อ)
ตัวแปรทีสังเกตได้
STRUC
INFRA
SHARE
DATA
GROWTH
POVERTY
GAP

Mean
0.29
0.03
0.97
0.99
0.47
0.86
0.34

S.D.
1.18
0.12
0.04
0.02
0.38
0.95
0.08

Min
-0.79
-0.01
0.79
0.92
-0.11
0.00
0.00

Max
9.20
0.92
1.00
1.00
2.96
6.52
0.45

2) สมมติฐานการศึกษาในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
จากตารางที 4.3
แสดงสมมติฐ านว่า การพัฒนาเศรษฐกิ จ (DEVELOP)
จํ า เป็ นต้ อ งอาศัย ทุ น ต่ า งๆ ดัง นี ทุ น ทางสัง คม (SOCCAP) เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ในการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ โดยพื นที ที มี ทุน ทางสัง คมสูง จะเอื อให้ เ กิ ด การจัด การความรู้ (KNOW_MG) ที มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เนื องจากความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมที ผู ก พัน กั น จะทํ า ให้ เกิ ด การรวบรวมและ
แลกเปลียนข้ อมูล/ข่าวสาร/ความรู้ ได้ ง่ายขึน การส่งผ่านและกระจายความรู้ ระหว่างบุคคล/กลุ่ม/
องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึน ซึงเอือให้ เกิดการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิต เพือเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การสร้ างมูลค่าเพิมให้ กับสินค้ าและบริ การ เพิมช่องทางการ
กระจายสินค้ า เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การใช้ ทุนทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจนัน ต้ องอาศัย
ปั จจัย ทุน มนุษ ย์ (HUMCAP) ซึงคนหรื อบุคลากรถื อเป็ นศูน ย์ ก ลางการพัฒ นาเนื องจากเป็ นผู้
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ดั ง นั น ทุ น มนุ ษ ย์ สู ง แสดงว่ า มี จํ า นวนบุ ค คลที มี ค วามรู้
ความสามารถมาก ซึงทุนมนุษย์ทีเพิมขึน หากผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันจะเอือต่อการสร้ าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิมประสิทธิ ภาพกลุ่ม/องค์กร ซึงส่งผลให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดีขึน ส่วน
ทางด้ านทุนทางการเงิน (FINCAP) และทุนทางกายภาพ (PHYCAP) มีสมมติฐานว่า ถ้ ามีการ
ลงทุนทางด้ านทุนทางการเงินและทุนทางกายภาพสูงจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาทีดีขึน กล่าวคือ
พืนทีทีมีการลงทุนทางกายภาพสูง มีก่อการสร้ างอาคารโรงเรื อน โครงสร้ างพืนฐานทําให้ เอือต่อ
การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ เศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนพืนทีใดทีมีการ
ลงทุนทางการเงินสูง แสดงว่าถึงการจัดสรรงบประมาณลงในพืนทีเพือการพัฒนา ทําให้ เกิดการ
จ้ างงาน การจัดจ้ าง จัดซือ ส่งผลประชาชนมีรายได้ ทีสูงขึน ความยากจนลดตําลง
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ตารางที 4.3 สมมติฐานการศึกษาในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตัวแปรแฝง
ทุนมนุษย์ (HUMCAP)
ทุนทางสังคม (SOCCAP)
ทุนทางการเงิน (FINCAP)
ทุนทางกายภาพ (PHYCAP)
การจัดการความรู้ (KNOW_MG)
หมายเหตุ : (+ ) ความสัมพันธ์ในทางบวก

การจัดการความรู้
(KNOW_MG)
(+)
(+)

การพัฒนาเศรษฐกิจ
(DELVELOP)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะห์แบบจําลองทุนต่างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ วิเคราะห์โดยวิธี Maximum
Likelihood ซึงจากการประเมินความพอเหมาะพอดีของแบบจําลองสมการโครงสร้ าง(Model Fit)
โดยพิจารณาจากมาตรวัดหรื อตัวชีวัดต่างๆ ได้ แก่ ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 94.89 ขันแห่งความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 66 ดัชนีคา่ รากทีสองของ
ค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.077 ซึงมากกว่า 0.05
ดัชนีรากของค่าเฉลียกําลังสองของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.19 ซึงอยู่ในช่วง ±2.58 ค่าดัชนีวดั
ระดับความกลมกลืน (GIF) เท่ากับ 0.85 และดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีปรับแก้ แล้ ว (AGIF)
เท่ากับ 0.75 ดังนันทําให้ สรุปได้ วา่ ข้ อมูลตัวแปรทีสังเกตได้ สามารถเข้ ากับแบบจําลองได้ เล็กน้ อย
1) ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของตัวแปรทีสังเกตได้ กับตัวแปรแฝงใน
แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากภาพที 4.2 ตัวแปรทีสังเกตได้ ทีเป็ นองค์ประกอบหรื อมีอิทธิพลทางตรงในการ
กําหนดทุนทางสังคมในทิศทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01 ได้ แก่ ตัวแปรสัดส่วนครัวเรื อน
ทีมีคนเป็ นสมาชิกกลุ่มทีตังขึนในหมู่บ้าน ตําบล (GROUP) และตัวแปรสัดส่วนคนในครัวเรื อนมี
ส่วนร่ วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (PUBLIC) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ 1.21 และ 1.58 ตามลําดับ ซึงหมายความว่า การเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกกลุ่มในชุมชนที
เพิมขึน แสดงถึงความสัมพันธ์ทีใกล้ ชิดของคนในชุมชน มีคา่ นิยม และบรรทัดฐานร่วมกันทําให้ เข้ า
มารวมกลุ่มเพือทํากิจกรรมร่ วมกัน และการมีส่วนร่ วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านทีเพิมขึน
แสดงถึง ค่านิยม บรรทัดฐานของคนในชุมชนทีมีความเสียสละ และการมีจิตอาสา ในทางตรงกัน
ข้ าม ตัวแปรสัดส่วนคนอายุ 18 ปี ขึนไปทีมีสิทธิเลือกตังไปใช้ สิทธิเลือกในชุมชนของตน (POLITIC)
มีอิทธิ พลทางตรงในการกําหนดทุนทางสังคมในทิศทางลบ อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 มีค่า
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สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.04 หมายความว่า การมีสว่ นร่วมทางการเมืองทีเพิมขึน กับเป็ น
ปั จจัยทีทําให้ ทนุ ทางสังคมลดลง ทังนีให้ ข้อสังเกตว่าอาจเป็ นเพราะความขัดแย้ งทางด้ านความคิด
และทัศนคติทางการเมือง ซึงส่งผลให้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง
ตัวแปรที สังเกตได้ ทีเป็ นองค์ประกอบหรื อมีอิทธิ พลทางตรงในการกํ าหนดเป็ น
ปั จจัยทุนมนุษย์ ได้ แก่ ตัวแปรสัดส่วนผู้มีงานทําทีจบสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น (WORK) และตัว
แปรสัดส่วนของคนอายุ 15-60 ปี เต็ม และอ่านเขียนไทยได้ (HUM) ซึงจากผลการวิเคราะห์พบว่า
ทัง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับทุนมนุษย์ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01 แต่ละตัว
แปรมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.66 และ 0.20 ตามลําดับ หมายความว่า การกําหนด
ลักษณะของทุนมนุษย์จาการศึกษานีวัดจากบุคคลทีได้ รับการศึกษา มีความรู้ ความสามารถใน
อ่านออกเขียนได้ เป็ นต้ น
ตัวแปรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ (EXPAND) และตัวแปรเงินทุนจดทะเบียน
โรงงานอุตสาหกรรม (INDUS) เป็ นตัวแปรทีสังเกตได้ ทีมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกในการ
กําหนดทุนทางการเงิน อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01 ซึงแต่ละตัวแปรมีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.91 และ 0.08 ตามลําดับ หมายความว่า การลงทุนในภาคอุตสากรรมและการลงทุนจาก
ภาครัฐเป็ นตัวแปรทีกําหนดให้ เกิดทุนทางการเงินในทิศทางบวก
ตัว แปรอัต ราการขยายตัว ของพื นที สิ งก่ อ สร้ างที ไม่ใ ช่ อ าคารโรงเรื อ นที ได้ รั บ
อนุญาตก่ อสร้ างใหม่ (INFRA) เป็ นตัวแปรที สังเกตได้ ทีมี อิทธิ พลทางตรงในทิศทางลบในการ
กําหนดตัวทุนทางกายภาพ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01 ซึงมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ
-0.16 ตามลําดับ ซึงหมายความว่า การขยายตัวโครงสร้ างพืนฐาน เป็ นตัวกําหนดทุนทางกายภาพ
ในทิศทางลบ ทังนีให้ อาจเป็ นเพราะการชะลอตัวของการลงทุนในการก่อสร้ างโครงสร้ างพืนฐาน
ใหม่ๆ ส่วนอัตราการขยายตัวของพืนทีอาคารโรงเรื อนทีได้ รับอนุญาตก่อสร้ างใหม่ (STRUC) มี
อิทธิพลทางตรงในทิศทางลบในการกําหนดตัวทุนทางกายภาพ แต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงมีคา่
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.42 ซึงหมายความว่า การสร้ างอาคารโรงเรื อนทีขยายตัวมากขึน
ไม่ได้ เป็ นตัวกําหนดทุนทางกายภาพอย่างชัดเจน
ตัวแปรที สังเกตได้ ทีเป็ นองค์ประกอบหรื อมีอิทธิ พลทางตรงในการกํ าหนดการ
จัดการความรู้ (KNOW_MG) ในทิศทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.01 คือ ตัวแปรคนใน
ครัวเรื อนได้ รับรู้ ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ (DATA) ซึงมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 1.02 ซึง
หมายความว่า การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารทีมีประโยชน์ การจัดการความรู้ ทีมีประสิทธิภาพ ทุกคน
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ได้ ส่ว นตัว แปรสัดส่ว นครั ว เรื อ นมี ค นมี ส่ว นร่ ว มแสดงความคิดเห็ น เพื อ
ประโยชน์ของชุมชนหรื อท้ องถิน (SHARE) เป็ นตัวแปรอ้ างอิงทีมีอิทธิพลทางตรงในการกําหนดการ
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จัดการความรู้ (KNOW_MG) ในทิศทางบวก มีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.46 ซึงแสดงถึง
การมีส่วนร่ วมในการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ทําให้ เกิดการถ่ายโอนความรู้ จากตัวบุคคลหนึงไปสู่อีกคน
หนึง ซึงถ้ าจํานวนคนทีเข้ าร่ วมในการเข้ าร่ วมเรี ยนรู้ มากก็จะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาและกระจาย
ความรู้ไปในวงทีกว้ างขึน
ตัวแปรที สังเกตได้ ที เป็ นองค์ ประกอบหรื อมี อิทธิ พลทางตรงในการกํ าหนดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ได้ แก่ ตัวแปรอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมรายจังหวัด (GROWHT)
ตัวแปรสัดส่วนคนจนด้ านรายจ่าย (POVERTY) และตัวแปรความเหลือมลําของรายได้ ครั วเรื อน
(GAP) ซึงตัวแปรสัดส่วนคนจนด้ านรายจ่าย (POVERTY) และตัวแปรความเหลือมลําของรายได้
ครั ว เรื อ น (GAP) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงในการกํ า หนดการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ในทิ ศ ทางลบ แต่ไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติ มีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.69 และ –0.43 ตามลําดับ หมายความว่า
การลดลงของจํานวนคนจน และการลดช่องว่างระหว่างคนในชุมชนแสดงถึงผลให้ เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจทีดีขนึ ส่วนตัวแปรอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GROWHT) เป็ น
ตัวแปรอ้ างอิงที กํ าหนดการพัฒนาเศรษฐกิ จในทิ ศทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ เท่ากับ
0.05 ซึงหมายถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจทีเพิมขึนแสดงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจทีดีขนึ
0.49

GROUP

3.01

PUBLIC

0.02

POLITIC

-0.04**

0.12

WORK

0.36

HUM

0.66***
ทุนมนุษย์
0.20***η2

1.21***
1.58***

ทุนทางสังคม
(SOCCAP)

0.76**

0.46

การจัดการความรู้
(KNOW_MG)

SHARE

1.02**

DATA

0.58
0.68

1.04**

(HUMCAP)

0.24
1.22

0.01

INDUS

2.86

EXPAND

8.76

STRUC

0.03

INFRA

0.08***

ทุนทางการเงิน
0.91*** (FINCAP)
-0.42 ทุนทางกายภาพ
-0.16*** (PHYCAP)

0.05 GROWHT 0.58
-0.55 การพัฒนาเศรษฐกิจ -0.69
POVERTY 0.37
(DEVELOP)
-0.43
0.41
GAP
0.68

Chi-square=94.89, df=66, RMSEA=0.077, RMR=0.19, GFI=0.85, AGFI=0.75

ภาพที 4.2 ผลการวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลองความสั ม พั น ธ์ ของทุ น ต่ า งๆกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ โดยวิธี Maximum Likelihood
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2) ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรแฝงในแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากตารางที 4.4 พบว่า ยังไม่พบความสัมพันธ์ ของทุนต่างๆกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ (DEVELOP) อย่างชัดเจน ทังนี อาจเนืองมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอยู่ใน
ภาวะทีกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีไม่มาก การลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชนทีไม่สงู มากนักและ/หรื อมีการกระจุกตัวของทุนต่างๆ โดยเฉพาะทุนมนุษย์ ทุนทาง
การเงินและทุนทางกายภาพในเขตเมืองใหญ่ๆทีมีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสูง ซึงส่งผลให้ ทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจทังในด้ านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความยากจน และความไม่เท่าเทียม
กันทางรายได้ ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ ตาม พบว่า ทุนทางสังคม (SOCCAP) และทุนมนุษย์
(HUMCAP) มีอิทธิ พลทางตรงในทิศทางบวกกับการจัดการความรู้ (KNOW_MG) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 มีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.76 และ 1.04 ตามลําดับ
หมายความว่า การจัดการความรู้ สามารถเพิมประสิทธิ ภาพสูงขึนได้ ถ้ ามีทุนมนุษย์และทุนทาง
สังคมเพิมขึน กล่าวคือ การจัดการความรู้ จะทําให้ คนสามารถนําเอาความรู้ ทีมีอยู่ภายในและ
ภายนอกกลุ่ม/องค์คร/ชุมชน ซึงการจัดการความรู้ จะมีประสิทธิภาพเพิมขึนได้ ถ้ ามีทุนมนุษย์ทีมี
ความรู้ ความสามารถเข้ ามาร่ วมกันเรี ยนรู้ มากขึน ส่งผลให้ การเรี ยนรู้ ร่ วมกันมีการแลกเปลียน
ความรู้ทีหลากหลาย อีกทัง ทุนทางสังคมจากความสัมพันธ์ทีแน่นแฟ้นภายในกลุม่ /ชุมชน การมีจิต
อาสา การมี กลุ่มเครื อข่ายทีกว้ างขวาง ได้ เอือให้ เกิ ดการเข้ ามาแลกเปลียนเรี ยนรู้ มากขึน การ
แพร่ กระจายความรู้ ไปได้ รวดเร็ วขึน และถ้ ามีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนืองก็จะนําไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้เป็ นนวัตกรรมได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการความรู้ ทีเกิดขึนนันยังไม่พบความสัมพันธ์ทีชัดเจน
ในการพัฒนาเศรษฐกิ จ อาจเป็ นเพราะว่าการจัดการความรู้ ยังไม่ได้ ก่อให้ เกิ ดความรู้ ใหม่ๆ หรื อ
ความรู้ ทีเกิดขึนยังไม่ได้ นําไปใช้ ในวงทีกว้ าง อย่างไรก็ตาม เป็ นทีน่าข้ อสังเกตว่า ทุนทางสังคม ทุน
มนุษย์ และทุนทางกายภาพนัน มีแนวโน้ มความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึงถ้ า
มีการพัฒนาไปเรื อยๆน่าจะส่งผลทีดีตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรแฝงในแบบจํา ลอง
ตารางที 4.4
ความสัมพันธ์ ของทุนต่ างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวิธี Maximum Likelihood
การจัดการความรู้
(KNOW_MG)

ตัวแปรแฝง
ทุนทางสังคม
(SOCCAP)

ส.ป.ส.
SE
t

การพัฒนาเศรษฐกิจ
(DEVELOP)

DE

IE

TE

DE

IE

TE

1.04**
(0.43)
2.40

-

1.04**
(0.43)
2.40

-

0.25
(0.30)
0.82

0.25
(0.30)
0.82
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ตารางที 4.4 (ต่ อ)
การจัดการความรู้
(KNOW_MG)

ตัวแปรแฝง
ทุนมนุษย์
(HUMCAP)
ทุนทางการเงิน
(FINCAP)
ทุนทางกายภาพ
(PHYCAP)
การจัดการความรู้
(KNOW_MG)

การพัฒนาเศรษฐกิจ
(DEVELOP)

DE

IE

TE

DE

IE

TE

ส.ป.ส.
SE
t
ส.ป.ส.
SE
t

0.76**
(0.34)
2.23
-

-

0.76**
(0.34)
2.23
-

1.22
(1.34)
0.91
-0.55
(0.94)
-0.58

0.18
(0.22)
0.82
-

1.40
(1.51)
0.93
-0.55
(0.94)
-0.58

ส.ป.ส.
SE
t
ส.ป.ส.
SE
t

-

-

-

0.41
(0.44)
0.92
0.24
(0.29)
0.83

-

0.41
(0.44)
0.92
0.24
(0.29)
0.83

หมายเหตุ : DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางอ้ อม TE = อิทธิพลรวม
*** ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
** ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

จากตารางที 4.5 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีทงบวกและลบ
ั
โดยคู่
ของตัวแปรแฝงที มีความสัมพันธ์ กันสูงสุด คือ ทุนมนุษย์ (HUMCAP) กับการพัฒนาเศรษฐกิ จ
(DEVELOP) มีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.91 รองลงมาคือ ทุนมนุษย์ (HUMCAP) กับทุนทาง
การเงิน (FINCAP) มีค่าเท่ากับ 0.82 และ ทุนทางสังคม (SOCCAP) กับการจัดการความรู้
(KNOW_MG) มีคา่ เท่ากับ 0.64 ตามลําดับ
ตารางที 4.5 เมทริ กซ์ สหสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรแฝงในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุน
ทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตัวแปรแฝง
ทุนทางสังคม
(SOCCAP)
ทุนมนุษย์
(HUMCAP)
ทุนทางการเงิน
(FINCAP)
ทุนทาง
กายภาพ
(PHYCAP)

ทุนทาง
สังคม
(SOCCAP)

ทุนทาง
ทุนมนุษย์
การเงิน
(HUMCAP) (FINCAP)

ทุนทาง
กายภาพ
(PHYCAP)

1.00
-0.53

1.00

-0.38

0.82

1.00

-0.11

0.21

0.27

1.00

การจัดการ
การพัฒนา
ความรู้
เศรษฐกิจ
(KNOW_MG) (DEVELOP)
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ตารางที 4.5 (ต่ อ)
ตัวแปรแฝง
การจัดการ
ความรู้
(KNOW_MG)
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
(DEVELOP)

ทุนทาง
สังคม
(SOCCAP)

ทุนทาง
ทุนมนุษย์
การเงิน
(HUMCAP) (FINCAP)

ทุนทาง
กายภาพ
(PHYCAP)

การจัดการ
การพัฒนา
ความรู้
เศรษฐกิจ
(KNOW_MG) (DEVELOP)

0.64

0.21

0.23

0.04

1.00

-0.33

0.91

0.63

0.52

0.38

1.00

4.2 การวิเคราะห์ ทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
สาเหตุที ต้ องวิ เคราะห์ ค วามสัมพัน ธ์ ข องทุน ทางสังคมกับ การดํ าเนิ น การร่ ว มเพื อการ
พัฒนาและแก้ ไขปั ญหา เนืองจากนักวิชาการทีมีชือเสียงหลายท่านได้ กล่าวถึงทุนทางสังคมใน
ฐานะที ก่ อ ให้ เ กิ ด การดํ า เนิ น การร่ ว มเพื อแก้ ไ ขปั ญ หาต่า งๆ โดยเฉพาะการจัดการกับ ปั ญ หา
ทรัพย์ สินสาธารณะ เนืองจากความร่ วมมือทีเกิดขึนเกิดจากความสมัครใจในการเข้ าร่ วมในทุก
ขันตอน ซึงเป็ นการเข้ ามามีส่วนร่ วมของประชาชนทีแท้ จริ ง จึงทําให้ การดําเนินการร่ วมทีเกิดขึนมี
การบริหารจัดการทีเป็ นรูปธรรม
4.2.1 แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการ
พัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหาได้ แบ่งเป็ น 2 กรอบแนวคิด ดังนี
1) แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือ
การพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)
จากภาพที 4.3 แสดงให้ เห็นว่า การเข้ ามาดําเนินการร่ วม (COLLEC) เพือการ
พัฒนาและแก้ ไขปั ญหาขึนอยู่กบั ความน่าเชือถือ (TRUSTW) ของสมาชิกภายในกลุม่ ทีเข้ าร่ วม ว่า
สมาชิกความน่าเชือมากน้ อยแค่ไหน ความซือสัตย์ของผู้นํากลุ่มเป็ นอย่างไร ซึงมีผลการเข้ าร่ วม
เป็ นสมาชิกและร่วมดําเนินการอย่างสมัครใจ ส่วนทางด้ านเครื อข่าย (NETWORK) จะส่งผลให้ เกิด
การติดต่อแลกเปลียนข้ อมูลข่าวสาร และช่วยเหลือกันในการสอดส่องดูแล บริ หารจัดการ เป็ นการ
สร้ างพลังร่ วมในการดําเนินการ และสถาบันทางสังคม (INSTI) เป็ นปั จจัยทีเอือให้ เกิดการเข้ า
มาร่วมกลุม่ ทํากิจกรรม เนืองจากสถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันภาครัฐ มีผลต่อ
การกําหนดกฎระเบียบ บรรทัดฐาน ค่านิยม และทัศนคติในการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม การ
ดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจะเกิดขึนได้ อย่างเข้ มแข็งและมีประสิทธิ ภาพได้
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กระบวนการของปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น ได้ แก่ ความน่าเชือถือ เครื อข่าย และสถาบันทางสังคมจะ
นําไปสูค่ วามไว้ วางใจ (TRUST) ซึงกันและกัน ซึงความไว้ วางใจนีจะส่งผลให้ การดําเนินการร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆประสบผลสําเร็ จ
TRUSTW1
TRUSTW2

ความน่ าเชือถือ
(TRUSTW)

TRUST1
COLLEC1

UNITY
G_HELP
WELCOM
POLITIC

η1 เครื อข่ าย

(NETWORK)

ความไว้ วางใจ
η3
(TRUST)

การดําเนินการร่ วม
(COLLEC)

COLLEC2
COLLEC3

TRUST2
สถาบั
ξ นทางสังคม
(INSTI)

ภาพที 4.3 แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการ
พัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)
เกณฑ์ การคัดเลือกข้ อมูลในการวิเคราะห์ จากการใช้ ข้อมูลดัชนีชีวัดทุนทาง
สังคม จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ในปี 2550 ซึงข้ อมูลที ได้ จาก
แบบสอบถามพบว่า แต่ละดัชนีทีใช้ วดั ทุนทางสังคมประกอบด้ วยหลายตัวแปร ดังนัน เพือให้ การ
วิเคราะห์ มีความถูกต้ องและครอบคลุมตัวแปรทีเกียวข้ องมากทีสุด ผู้วิจยั จึงทําการคัดเลือกดัชนี
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความหมายของดัช นี เ ป็ นหลัก ก่ อ น เมื อเลื อ กดัช นี ไ ด้ แ ล้ ว พบว่ า ในแต่ ล ะดัช นี
ประกอบด้ วยตัวแปรหลายตัวจึงทําการคัดเลือกตัวแปรแทนในแต่ละดัชนี โดยการวิเคราะห์ Factor
Analysis วิธี Principal Component Analysis (PCA) ซึงเป็ นวิธีทีนิยมให้ ในทางสถิติ ซึงขันตอน
การคัดเลือกตัวแปรในแต่ละดัชนีแสดงในภาคผนวก ข
การคัดเลือกตัวแปรแทนในแต่ละดัชนี ทํ าให้ ได้ ตวั แปรที เป็ นตัวแปรแทนความ
น่าเชือถือ (TRUSTW) ได้ แก่ ระดับความซือสัตย์ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน (TRUSTW1) และระดับ
ความซือสัตย์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (TRUSTW2) ซึงแสดงถึงระดับความซือสัตย์ของผู้นํา
ในชุมชนและในระดับจังหวัด ซึงมีผลต่อความเชือมันและความไว้ วางใจของคนในชุมชน ส่วนตัว
แปรทีกําหนดลักษณะเครื อข่าย (NETWORK) ได้ แก่ ระดับการได้ รับความช่วยเหลือจากกลุม่ ทีเป็ น
สมาชิกในด้ านการเพิมผลผลิต (G_HELP) แสดงถึงความสัมพันธ์ ของสมาชิกในกลุ่ม ซึงแสดงถึง
ความเข้ มแข็งของกลุ่ม และระดับความเอือเฟื อ เผือแผ่ต่อกันระหว่างกลุ่มทีมีความแตกต่างกัน
(UNITY) แสดงถึง การเชือมโยงระหว่างกลุ่มเครื อข่ายทีมีความแตกต่างกัน ส่วนตัวแปรทีกําหนด
สถาบันทางสังคม (INSTI) ได้ แก่ ระดับการเข้ าร่ วมชีแจง ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของ
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ชุมชน (POLITIC) แสดงถึง บทบาทของสถาบันทางสังคมทีเอือให้ เกิดการเข้ ามามีส่วนร่ วมเพือ
การแก้ ไขปั ญหาส่วนร่ วม และระดับการต้ อนรั บและปฏิบตั ิของคนในชุมชนกับบุคคลทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน (WELCOM) แสดงถือ ค่านิยมทีแฝงอยู่ในชุมชน ความเอือเฝื อ ความเป็ น
มิตรซึงเอือต่อการเข้ าร่วมกลุม่ กัน ส่วนตัวแปรทีกําหนดความไว้ วางใจ (TRUST) ได้ แก่ ระดับความ
ไว้ วางใจบุคคลทัวไปในอําเภอของท่าน (TRUST1) และระดับความไว้ วางใจบุคคลทีมีอาชีพต่างกัน
(TRUST2) ทัง 2 ตัวแปรของความไว้ วางใจ แสดงถึงระดับความไว้ วางใจในชุมชนทีจะส่งผลต่อ
การดําเนินการร่ วม และตัวแปรทีกําหนดการดําเนินการร่ วม ได้ แก่ ระดับการร่ วมพัฒนาและแก้ ไข
ปั ญหาด้ านอาชีพและรายได้ (COLLEC1) ระดับการร่วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านยาเสพติดใน
ชุมชน (COLLEC2) และระดับการร่ วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านความประพฤติของข้ าราชการ
(COLLEC3) ทัง 3 ตัวแปรของการดําเนินการร่ วม แสดงถึงระดับการมีสว่ นร่ วมในการดําเนินงาน
แก้ ไขปั ญหาด้ านต่างๆในชุมชน ดังแสดงในตารางที 4.6
สั ญลั กษณ์ ทีใช้ แทนตัวแปรแฝงและตัวแปรทีสั งเกตได้ ในแบบจําลอง
ตารางที 4.6
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตาม
กรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
ความน่ าเชือถือ ระดับความซือสัตย์ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน (TRUSTW1)
(TRUSTW) ระดับความซือสัตย์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (TRUSTW2)
เครื อข่ าย
ระดับการได้ รับความช่วยเหลือจากกลุม่ ทีเป็ นสมาชิกในด้ านการเพิม
(NETWORK) ผลผลิต (G_HELP)
ระดับความเอือเฟื อ เผือแผ่ตอ่ กันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่างกัน (UNITY)
สถาบันทาง ระดับการเข้ าร่วมชีแจง ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชน
สังคม
(POLITIC)
(INSTI)
ระดับความไม่ขดั แย้ งทางสังคม (WELCOM)
ความไว้ วางใจ ระดับความไว้ วางใจบุคคลทัวไปในอําเภอของท่าน (TRUST1)
(TRUST)
ระดับความไว้ วางใจบุคคลทีมีอาชีพต่างกัน (TRUST2)
การดําเนิน ระดับการร่วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านอาชีพและรายได้ (COLLEC1)
การร่ วม
ระดับการร่วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านยาเสพติดในชุมชน (COLLEC2)
(COLLEC) ระดับการร่วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านความประพฤติของข้ าราชการ
(COLLEC3)
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2) แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือ
การพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and
Fabio Sabatini (2008)
จากภาพที 4.4 แสดงให้ เห็นว่า การดําเนินการร่วม (COLLEC) นันจําเป็ นต้ อง
อาศัยความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมทัง 3 ประเภท คือ ทุนผูกผันทางสังคม (BOND) ทุนสะพาน
เชือมต่อทางสังคม (BRIDGE) และทุนเชือมโยงทางสังคม (LINK) กล่าวคือ ทุนผูกผันทางสังคม
เป็ นความสัมพันธ์ แบบใกล้ ชิดสนิทสนม ส่งผลให้ เกิดความไว้ วางใจ และความเห็นอกเห็นใจกัน
ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวจะนําไปสูก่ ารชักชวนคนทีใกล้ ชิดเข้ ามาการทํากิจกรรมร่ วมกัน หรื อเข้ าร่วม
กลุ่มสมาชิกอืนๆซึงก่อให้ เกิดเป็ นทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม ซึงทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม
เป็ นความสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะเพื อนร่ ว มงาน สมาชิ ก ภายในกลุ่ม ซึงส่ง ผลให้ เ กิ ด การพูด คุย
แลกเปลียนข่าวสาร การประสานงานหรื อทํางานร่วมกัน ส่งผลให้ มีคา่ นิยมและทัศนคติร่วมกัน ซึง
สามารถนําไปสู่การร่ วมกันดําเนินงานเพือประโยชน์ของส่วนร่ วมได้ และทุนเชือมโยงทางสังคม
การเชือมโยงทีแผ่กระจายไปในกลุ่มคนทีมีความแตกต่างกันโดยสินเชิง ซึงนําไปสู่การแลกเปลียน
ข้ อ มูล ข่ า วสารในวงกว้ า ง การร่ ว มกัน ภายใต้ เ จตนารมณ์ ห รื อ หลัก การเดี ย วกัน ส่ง ผลให้ ก าร
ดํ า เนิ น การร่ ว มความเข้ ม แข็ ง ทุ น ทางสัง คมทัง 3 ประเภทส่ ง ผลให้ เกิ ด การดํ า เนิ น การร่ ว ม
(COLLEC) ในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา นอกจากนี
DESIC
COOP

ทุนสะพานเชือมต่ อ
ทางสังคม (BRIDGE)

G_HELP
COLLEC1

TALK
F_HELP1
F_HELP2
UNITY
POLITIC

η1ทุนผูกผันทางสังคม
(BOND)

การดําเนินการร่ วม
(COLLEC)η3

COLLEC2
COLLEC3

ทุξนเชือมโยงทาง
สังคม (LINK)

WELCOM

ภาพที
4.4 แบบจําลองความสั มพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนิ นการร่ วมเพือ
การพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and
Fabio Sabatini (2008)
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เกณฑ์ การคัดเลือกข้ อมูลในการวิเคราะห์ ดังทีกล่าวไว้ ข้างต้ นว่า จากการใช้
ข้ อมูลดัชนีชีวัดทุนทางสังคม จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ในปี 2550 ซึง
ข้ อมูลที ได้ จากแบบสอบถามพบว่า แต่ละดัชนี ทีใช้ วัดทุนทางสังคมประกอบด้ วยหลายตัวแปร
ดังนัน เพือให้ การวิเคราะห์มีความถูกต้ องและครอบคลุมตัวแปรทีเกียวข้ องมากทีสุด ผู้วิจยั จึงทํา
การคัดเลือกดัชนีโดยคํานึงถึงความหมายของดัชนีเป็ นหลักก่อน เมือเลือกดัชนีได้ แล้ ว พบว่า ในแต่
ละดัชนีประกอบด้ วยตัวแปรหลายตัวจึงทําการคัดเลือกตัวแปรแทนในแต่ละดัชนี โดยการวิเคราะห์
Factor Analysis วิธี Principal Component Analysis (PCA) ซึงเป็ นวิธีทีนิยมให้ ในทางสถิติ ซึง
ขันตอนการคัดเลือกตัวแปรในแต่ละดัชนีแสดงในภาคผนวก ข
การคัดเลือกตัวแปรแทนในแต่ละดัชนีทีเกียวข้ อง ทําให้ ได้ ตวั แปรทีกําหนดทุนผูก
ผันทางสังคม (BOND) ทีแสดงถึงความสัมพันธ์ ของผู้ทีใกล้ ชิดกัน ได้ แก่ ระดับการสนทนากับกลุม่
เพือนทีสนิท (TALK) ระดับการให้ ความช่วยเหลือเพือนในการดูแลครอบครัวของเพือน เมือเพือน
ไม่อยูบ่ ้ าน (F_HELP1) และระดับการได้ รับความช่วยเหลือจากเพือนในการดูแลครอบครัวของท่าน
เมือท่านไม่อยู่บ้าน (F_HELP2) ทัง 3 ตัวแปรของทุนผูกผันทางสังคม แสดงถึง ความสัมพันธ์ แบบ
ใกล้ ชิดในลักษณะของเพือนสนิททีมีความไว้ วางใจกัน และสามารถช่วยเหลือซึงกันและกันได้
ส่วนตัวแปรทีกําหนดทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม (BRIDGE) ทีแสดงถึงความสัมพันธ์ ในระดับ
กลุ่มทีมีลกั ษณะคล้ ายกัน ได้ แก่ ระดับการได้ รับความช่วยเหลือจากกลุ่มทีเป็ นสมาชิกในด้ านการ
เพิมผลผลิต (G_HELP) แสดงถึง ความเสียสละภายในกลุม่ อันจะก่อให้ การความสัมพันธ์ทีดีตอ่ กัน
ระดับการประสานงานภายในกลุม่ (COOP) แสดงถึง ความสัมพันธ์ทีเกิดขึนภายในกลุม่ จากการ
ทํ า งานร่ ว มกัน และระดับ ความเหมาะสมด้ า นวิ ธี ก ารที ให้ ส มาชิ ก มี ส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ
(DECIS) แสดงถึง การความสัมพันธ์ทีดีจากการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้ รับ
การยอมรับจากสมาชิกภายในกลุ่ม ส่วนตัวแปรทีกํ าหนดทุนเชือมโยงทางสังคม (LINK) ทีเป็ น
ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มทีแตกต่างกัน ได้ แก่ ระดับการเข้ าร่ วมชีแจง ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหา
ส่วนรวมของชุมชน (POLITIC) แสดงถึง ความสัมพันธ์ กับคนอืนๆในชุมชนในการมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง ระดับความเอือเฟื อ เผือแผ่ต่อกันระหว่างกลุ่มทีมีความแตกต่างกัน (UNITY) แสดง
ถึง ความสัมพันธ์ ทีเชือมโยงระหว่างกลุ่มทีแตกต่าง และระดับการต้ อนรับและปฏิบตั ิของคนใน
ชุมชนกับบุคคลทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน (WELCOM) และตัวแปรทีกําหนดการดําเนินการ
ร่วม ได้ แก่ ระดับการร่วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านอาชีพและรายได้ (COLLEC1) ระดับการร่วม
พัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านยาเสพติดในชุมชน (COLLEC2) และระดับการร่ วมพัฒนาและแก้ ไข
ปั ญหาด้ านความประพฤติของข้ าราชการ (COLLEC3) ทัง 3 ตัวแปรของการดําเนินการร่ วม แสดง
ถึงระดับการเข้ าร่วมทํากิจกรรมทีเกิดประโยชน์ในชุมชน ดังแสดงในตารางที 4.7
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ตารางที 4.7 สัญลักษณ์ ทีใช้ แทนข้ อมูลตัวแปรแฝงและตัวแปรทีสังเกตได้ ในแบบจําลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจาก
การประยุกต์ ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2008)
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
ทุนผูกพันทาง ระดับการสนทนากับกลุม่ เพือนทีสนิท (TALK)
สังคม (BOND) ระดับการให้ ความช่วยเหลือเพือนในการดูแลครอบครัวของเพือน เมือเพือน
ไม่อยูบ่ ้ าน (F_HELP1)
ระดับการได้ รับความช่วยเหลือจากเพือนในการดูแลครอบครัวของเพือน
เมือท่านไม่อยูบ่ ้ าน (F_HELP2)
ทุนสะพาน
ระดับการได้ รับความช่วยเหลือจากกลุม่ ทีเป็ นสมาชิกในด้ านการเพิม
เชือมต่ อทาง ผลผลิต(G_HELP)
สังคม (BRIDGE) ระดับการประสานงานภายนอกกลุม่ (COOP)
ระดับความเหมาะสมด้ านวิธีการทีให้ สมาชิกมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
(DECIS)
ทุนเชือมโยงทาง ระดับการเข้ าร่วมชีแจง ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชน
สังคม (LINK) (POLITIC)
ระดับความเอือเฟื อ เผือแผ่ตอ่ กันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่างกัน
(UNITY)
ระดับการต้ อนรับและปฏิบตั ิของคนในชุมชนกับบุคคลทีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน (WELCOM)
การดําเนิน
ระดับการร่วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านอาชีพและรายได้ (COLLEC1)
การร่ วม
ระดับการร่วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านยาเสพติดในชุมชน (COLLEC2)
(COLLEC)
ระดับการร่วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านความประพฤติของข้ าราชการ
(COLLEC3)
3) ลักษณะของข้ อมูลในการวิเคราะห์ แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทาง
สังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
การวิเคราะห์นีใช้ ข้อมูลจากแบบสอบถามทีได้ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุษย์ ในปี 2550 ซึงมีข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 5,004 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม การ
จัดเตรี ยมข้ อมูลเบืองต้ นพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากกว่าครึ งหนึงทีตอบแบบสอบถามไม่ครบ
และเพือการวิเคราะห์ แบบจํ าลองมีความถูกต้ องมากทีสุด ผู้วิจัยจึงทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
(ครั วเรื อน) เฉพาะที ตอบแบบสอบถามครบในทุกประเด็นที จะทํ าการวิเคราะห์ ซึงคัดเลือกกลุ่ม
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ตัวอย่างได้ 1,745 ตัวอย่าง โดยมีคณ
ุ ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
(ร้ อยละ 50.7) อายุ 40-49 ปี (ร้ อยละ 49.8) การศึกษาสูงสุดอยูใ่ นระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 69.34)
อาชีพเกษตรกร (ร้ อยละ 42.92) รายได้ ตํากว่า 5,000 บาท (ร้ อยละ 70.37) สถานภาพสมรสและอยู่
ด้ วยกัน (ร้ อยละ 81.15) จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน (ร้ อยละ 40.51) เป็ นหัวหน้ าครอบครัว
(ร้ อยละ 59.77) และพักอาศัยอยูน่ อกเขตเทศบาล (ร้ อยละ 82.52) แสดงรายละเอียดในตารางที 4.8
ตารางที 4.8 ร้ อยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งระบุ คุ ณ ลั ก ษณะทั วไปในที ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
แบบจําลองความสั มพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนิ นการร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหา
คุณลักษณะทัวไป

ร้ อยละ

จํานวน

50.7
49.3
100.00

884
861
1,745

0.17
3.50
16.39
28.42
28.08
23.44
100.00

3
61
286
496
490
409
1,745

3.04
69.34
10.20
11.58
1.89
3.78
0.17
100.00

53
1,210
178
202
33
66
3
1,745

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
18-19 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึนไป
รวม
ระดับการศึกษาชันสูงสุด
ไม่ได้ รับการศึกษา
ประถมศึกษา (ต้ นและปลาย)
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปวส. / อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
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ตารางที 4.8 (ต่ อ)
คุณลักษณะทัวไป
อาชีพปั จจุบนั
เกษตรกร / ประมง
ข้ าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
เจ้ าของธุรกิจส่วนตัว / ค้ าขาย
ลูกจ้ างประจํา / พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ้ าง
ไม่มีงานทํา
อืนๆ
รวม
รายได้ สว่ นตัวต่อเดือน
ตํากว่า 5,000 บาท
5,000-9,999 บาท
10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000 บาทขึนไป
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรสและอยูด่ ้ วยกัน
สมรสแต่แยกกันอยู่ เพราะเหตุจําเป็ น
แยกกันอยู่
ฝ่ ายหนึงเสียชีวิต
หย่าร้ าง
รวม
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1-2 คน
3-4 คน

ร้ อยละ

จํานวน

42.92
4.13
0.17
21.03
2.12
15.59
12.15
1.89
100.00

749
72
3
367
37
272
212
33
1,745

70.37
13.3
7.45
2.87
3.09
2.92
100.00

1,228
232
130
50
54
51
1,745

4.24
81.15
1.60
1.60
9.80
1.60
100.00

74
1,416
28
28
171
28
1,745

10.89
49.51

190
864
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ตารางที 4.8 (ต่ อ)
คุณลักษณะทัวไป
5-6 คน
7-8 คน
9-10 คน
มากกว่า 10 คนขึนไป
รวม
สถานภาพในครอบครัว
หัวหน้ าครอบครัว
คูส่ มรสของหัวหน้ าครอบครัว
ญาติพีน้ องทางคูส่ มรสของหัวหน้ าครอบครัว
บิดา มารดาของหัวหน้ าครอบครัว
รวม
เขตทีพักอาศัย
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
รวม

ร้ อยละ
30.54
6.76
1.43
0.86
100.00

จํานวน
533
118
25
15
1,745

59.77
33.75
4.64
1.83
100.00

1,043
589
81
32
1,745

17.48
82.52
100.00

305
1,440
1,745

จากตารางที 4.9 พบว่า ลักษณะข้ อมูลเบืองต้ นของตัวแปรทีในในการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่
มีค่าอยู่ในช่วง 1 – 5 คะแนน มีค่าเฉลียอยู่ในช่วง 1.32 – 3.77 คะแนน และมีคา่ เบียงเบน
มาตรฐานอยูใ่ นช่วง 0.46 – 1.44 คะแนน
ตารางที 4.9
ค่ า สถิติพื นฐานของตัว แปรทีสั ง เกตได้ ในการวิ เคราะห์ แบบจําลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
ตัวแปรทีสังเกตได้
TRUST1
TRUST2
TRUSTW1
TRUSTW2
TALK
F_HELP1
F_HELP2

Mean
2.82
2.81
2.79
2.49
2.68
2.19
2.13

S.D.
0.66
0.63
0.57
0.64
1.44
1.19
1.15

Min
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Max
5.00
5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
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ตารางที 4.9 (ต่ อ)
ตัวแปรทีสังเกตได้
G_HELP
COOP
DESIC
POLITIC
UNITY
WELCOM
COLLEC1
COLLEC2
COLLEC3

Mean
2.68
3.65
2.70
1.32
3.77
1.77
3.16
3.43
3.07

S.D.
0.87
0.69
0.63
0.66
0.61
0.46
1.05
1.01
1.11

Min
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Max
5.00
5.00
4.00
3.00
5.00
3.00
5.00
5.00
5.00

4) สมมติฐานการศึกษาในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับ
การดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตาม
(1) สมมติฐานการศึกษาความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการ
ดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K.
Ahn (2007)
จากตารางที 4.10 สามารถอธิบายสมมติฐานความสัมพันธ์ทนุ ทางสังคม
กับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and
T. K. Ahn (2007) ได้ ว่า การเข้ าร่ วมดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหามากขึน เกิด
จากคนในกลุม่ /ชุมชนมีความน่าเชือถือ และมีความซือสัตย์มากขึน ส่งผลให้ เกิดความไว้ วางใจทีมี
ต่อผู้มีหน้ าทีในการรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรในชุมชน ซึงนําไปสูก่ ารเข้ าร่วมดําเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ ส่วนความสัมพันธ์ ของเครื อข่ายทีเพิมขึนช่วยให้ การดําเนินการร่ วมมีประสิทธิภาพ
มากขึน เนืองจากความสัมพันธ์ ของเครื อข่ายทีแน่นแฟ้น ความไว้ วางใจทีเกิดขึนจะส่งผลในเกิด
การแลกเปลียนข่าวสารทีมีประโยชน์ ส่งให้ เกิดการรับรู้ และตระหนักถึงปั ญหาร่ วมกัน ทําให้ การ
ดําเนินการร่ วมมีประสิทธิภาพมากขึน และสถาบันทางสังคมทีเหมาะสม เช่น สถาบันครอบครัวที
อบอุ่น มีการช่วยเหลือเกือกูลกัน สถาบันภาครัฐทีเปิ ดโอกาสให้ คนมีส่วนร่ วม เป็ นต้ น ซึงนําไปสู่
ค่านิยมและบรรทัดฐานทีดีงามในสังคม อันจะเอือให้ ทุกคนเข้ ามามีส่วนร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหาชุมชนเกิดการเข้ ามาร่วมกลุม่ ทํากิจกรรมกัน
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ตารางที 4.10 สมมติฐานการศึกษาในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการ
ดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and
T. K. Ahn (2007)
ตัวแปรแฝง
ความไว้ วางใจ
การดําเนินการร่ วม
(TRUST)
(COLLEC)
(+)
(+)
ความน่ าเชือถือ (TRUSTW)
(+)
(+)
เครื อข่ าย (NETWORK)
(+)
(+)
สถาบันทางสังคม (INSTI)
(+)
ความไว้ วางใจ (TRUST)
หมายเหตุ : (+ ) ความสัมพันธ์ในทางบวก

(2) สมมติฐานการศึกษาความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการ
ดําเนิ นการร่ วมเพื อการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุ กต์ ใ ช้ กรอบแนวคิดของ
Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2008)
จากตารางที 4.11 สามารถอธิบายสมมติฐานความสัมพันธ์ทนุ ทางสังคม
กับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามจากการประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดของ
Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2008) ได้ ว่า การดําเนินการร่ วม ได้ รับอิทธิพลมาจาก
ความสัมพันธ์ แบบใกล้ ชิดสนิทสนม มิตรภาพภายในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล/กลุ่มที
แตกต่างกัน ถ้ าความสัมพันธ์ ทงั 3 ลักษณะ มีความสัมพันธ์ ทีแน่นแฟ้น มีความเอือเฟื อ และ
สามัคคีกนั มากขึน ก็จะส่งผลให้ เกิดพลังร่วมในการดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
ตารางที 4.11 สมมติฐานการศึกษาในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการ
ดําเนิ นการร่ วมเพื อการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ ใ ช้ กรอบแนวคิดของ
Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2008)
ตัวแปรแฝง
ทุนสะพานเชือมต่ อ การดําเนินการ
ทางสังคม (BRIDGE) ร่ วม (COLLEC)
ทุนผูกผันทางสังคม (BOND)
(+)
(+)
ทุนสะพานเชือมต่ อทางสังคม (BRIDGE)
(+)
ทุนเชือมโยงทางสังคม (LINK)
(+)
หมายเหตุ : (+) ความสัมพันธ์ในทางบวก
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4.2.2
ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองความสั มพัน ธ์ ของทุนทางสั งคมกับการ
ดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
1) ผลการวิเคราะห์ ในแบบจําลองความสัมพันธ์ ทุนทางสังคมกับการ
ดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and
T. K. Ahn (2007)
การประเมินความเข้ ากันได้ ของข้ อมูลกับแบบจําลองเบืองต้ น โดยพิจารณาจาก
มาตรวัดหรื อตัวชีวัดต่างๆ ได้ แก่ ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ (ChiSquare) เท่ากับ 101.41 ขันแห่งความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 37 ดัชนีค่ารากทีสองของค่าเฉลีย
ความคลาดเคลือนกําลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.032 ซึงน้ อยกว่า 0.05 ดัชนี
รากของค่าเฉลียกําลังสองของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.015 ซึงอยู่ในช่วง ±2.58 ค่าดัชนีวดั
ระดับความกลมกลืน (GIF) เท่ากับ 0.99 และดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีปรับแก้ แล้ ว (AGIF)
เท่ากับ 0.98 ทําให้ สรุปได้ วา่ ข้ อมูลตัวแปรทีสังเกตได้ สามารถเข้ ากับแบบจําลองได้ ดีมาก
จากภาพที 4.5 พบว่า ตัวแปรระดับความซือสัตย์ของกํ านัน ผู้ใหญ่บ้าน
(TRUSTW1) และตัวแปรระดับความซือสัตย์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (TRUSTW2) มีอิทธิพล
ทางตรงในการกําหนดความน่าเชือถือ (TRUSTW) ในทิศทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01 มี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.61 และ 0.59 ตามลําดับ ซึงหมายความว่า ระดับความ
ซือสัตย์ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และระดับความซือสัตย์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็ นตัวแปรที
กําหนดความน่าเชือถือของคนในชุมชน ถ้ าระดับความซือสัตย์ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และระดับ
ความซือสัตย์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสูงขึน แสดงว่าคนในชุมชนมีความเชือมันในตัวผู้นําใน
การบริ หารจัดการมากขึน ส่งผลให้ มีความน่าเชือถือในตัวผู้นําสูงขึน
ตัวแปรระดับการได้ รับความช่ ว ยเหลือ จากกลุ่ม ที เป็ นสมาชิ ก ในด้ า นการเพิม
ผลผลิต (G_HELP) และตัวแปรระดับความเอือเฟื อ เผือแผ่ตอ่ กันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่างกัน
(UNITY) มีอิทธิพลทางตรงในการกําหนดเครื อข่าย (NETWORK) ในทิศทางบวก อย่างมีนยั สําคัญ
ทีระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.67 และ 0.63 ตามลําดับ ซึงหมายความว่า
ระดับความช่วยเหลือจากกลุม่ ทีเป็ นสมาชิกในด้ านการเพิมผลผลิต และความเอือเฟื อเผือแผ่ตอ่ กัน
ระหว่างกลุ่มทีมีความแตกต่างกันทีเพิมสูงขึน แสดงถึงความสัมพันธ์ ในเครื อข่ายทีดีขึน ส่งผลให้
เครื อข่ายมีความเข้ มแข็งขึน
ตัว แปรระดับ การเข้ า ร่ ว มชี แจง ร้ องเรี ย น เกี ยวกับ ปั ญ หาส่ว นรวมของชุม ชน
(POLITIC) และตัวแปรระดับการต้ อนรับและปฏิบตั ิของคนในชุมชนกับบุคคลทีมีระดับการศึกษา
แตกต่ า งกัน (WELCOM) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงในการกํ า หนดสถาบัน ทางสัง คม (INSTI) ในทิ ศ
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ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญที ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.41 และ 0.24
ตามลําดับ ซึงหมายความว่า ระดับการเข้ าร่วมชีแจง ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชน
ทีสูงขึน แสดงถึงสถาบันทางการเมือง สามารถสร้ างการมีส่วนร่ วมในการดูแลชุมชน ส่งผลให้
สถาบันทางสังคมเข้ มแข้ งขึน และระดับการต้ อนรับและปฏิบตั ิของคนในชุมชนกับบุคคลทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันทีสูงขึน แสดงถึงการยอมรับความแตกต่างในสังคม ซึงสือถึงสถาบันทาง
สังคมทีดี ในการเป็ นนําหนึงอันเดียวกันในชุมชน
ตัวแปรระดับความไว้ วางใจบุคคลทีมีอาชีพต่างกัน (TRUST2) มีอิทธิพลทางตรง
ในการกํ า หนดความไว้ ว างใจ (TRUST) ในทิ ศ ทางบวก อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ที ระดับ 0.01 มี ค่ า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.53 ส่วนตัวแปรระดับความไว้ วางใจบุคคลทัวไปในอําเภอของท่าน
(TRUST1) เป็ นตัวแปรอ้ างอิง ซึงมีอิทธิพลทางตรงในการกําหนดสถาบันทางสังคม (INSTI) ในทิศ
ทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.44 ซึงหมายความว่า ความไว้ วางใจบุคคลที มี
อาชี พ ต่า งกัน และความไว้ ว างใจ บุคคลทัวไปในอํ าเภอของท่า นเป็ นตัว แปรแทนระดับ ความ
ไว้ วางใจ ซึงถ้ าความไว้ วางใจบุคคลทีมีอาชีพต่างกัน และความไว้ วางใจ บุคคลทัวไปในอําเภอของ
ท่านสูงขึน แสดงถึงระดับความไว้ วางใจ (TRUST) ของบุคคลทีเพิมสูงขึน
ตั ว แปรระดั บ การร่ วมพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญหาด้ านยาเสพติ ด ในชุ ม ชน
(COLLEC2) และตัวแปรระดับการร่ วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านความประพฤติของข้ าราชการ
(COLLEC3) มีอิทธิพลทางตรงในการกําหนดการดําเนินการร่ วม (COLLEC) ในทิศทางบวก
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.54 และ 0.46 ตามลําดับ
ส่วนตัวแปรระดับการร่วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านอาชีพและรายได้ (COLLEC1) เป็ นตัวแปร
อ้ า งอิ ง ซึ งมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงในการกํ า หนดสถาบัน ทางสัง คม (INSTI) ในทิ ศ ทางบวก มี ค่ า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.53 ซึงหมายความว่า ระดับการร่ วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ าน
ยาเสพติดในชุมชน ด้ านความประพฤติของข้ าราชการ ด้ านอาชีพและรายได้ ทีสูงขึนจะส่งผลให้ เกิด
การดําเนินการร่วมทีสูงขึน
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0.03
0.03

TRUSTW1 0.61***
0.59*** ความน่ าเชือถือ
(TRUSTW)
TRUSTW2

0.32 UNITY
0.28

G_HELP

0.63***

η1เครื อข่ าย
0.67*** (NETWORK)

0.09

TRUST1

0.63

COLLEC1
0.53
0.44
0.25*** ความไว้ วางใจ 0.48*** การดําเนินการร่ วม 0.54***COLLEC1
η3
(TRUST)
(COLLEC)
0.46***
0.53***
COLLEC1
0.20***
TRUST2
0.73

0.10
0.08
0.18

WELCOM 0.24***สถาบันทางสังคม
ξ
0.41***
(INSTI)
0.59 POLITIC
0.59

Chi-square=101.41, df=37, RMSEA=0.032, RMR=0.015, GFI=0.99, AGFI=0.98

ภาพที 4.5 ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการ
ร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn
(2007) โดยวิธี Maximum Likelihood
จากตารางที 4.12 ทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการ
ดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K.
Ahn (2007) พบว่า การดําเนินการร่ วม (COLLEC) ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมมาจากเครื อข่าย
(NETWORK) และสถาบันทางสังคม (INSTI) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 มีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.12 และ 0.09 ตามลําดับ ซึงหมายความว่า ระดับการเข้ าร่ วม
ดําเนินการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาทีสูงขึน เนืองมาจากเครื อข่ายมีความเข้ มแข็ง จากความสัมพันธ์
เหนียวแน่น มีความร่วมมือ และช่วยเหลือภายในกลุม่ /เครื อข่าย อีกทัง สถาบันทางทางสังคม เอือ
ให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในการดูแลชุมชน การยอมรับความแตกต่างในสังคมทําให้ ทุกฝ่ ายสามารถ
เข้ าร่วมดําเนินการได้
การดําเนินการร่ วม (COLLEC) ได้ รับอิทธิ พลทางตรงในทิศทางบวกกับความ
ไว้ วางใจ (TRUST) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ
0.48 ตามลําดับ ซึงหมายความว่า ความไว้ วางใจทีเพิมขึนได้ เอือให้ คนเข้ ามาร่ วมกันในการ
ดําเนิ นการร่ วม เนื องจากความไว้ วางใจที เกิ ดขึนจะทํ าให้ มีการแลกเปลียนข้ อมูลข่าวสารที มี
ประสิทธิภาพ มีความแน่นอน ทําให้ ง่ายต่อการเข้ ามาพูดคุย สร้ างทัศนคติทีดี ซึงส่งผลให้ เกิดการ
ดําเนินการร่วม
นอกจากนี ความไว้ วางใจ (TRUST) ได้ รับอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกมาจาก
เครื อข่าย (NETWORK) และสถาบันทางสังคม (INSTI) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 มี
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ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.25 และ 0.20 ตามลําดับ ซึงหมายความว่า ความสัมพันธ์ทีดี
ในเครื อข่าย และสถาบันทางสังคมทีเข้ มแข็ง ส่งผลให้ คนในชุมชนมีความไว้ วางใจเพิมสูงขึน
จากภาพรวมของแบบจําลองสามารถสรุ ปได้ ว่า การเข้ าร่ วมดําเนินการร่ วมเพือ
การพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาทีมากขึน เกิดจากคนในกลุม่ /ชุมชนมีความน่าเชือถือ เนืองจากมีความ
ซือสัตย์ต่อกัน เครื อข่ายมีความสัมพันธ์ ทีดีต่อกัน ช่วยเหลือซึงกันและกัน มีการแลกเปลียนข้ อมูล
ข่าวสารที เป็ นประโยชน์ และสถาบันทางสังคมมีความเข้ มแข็ง เปิ ดกว้ างให้ ทุกคนได้ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ซึงปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ คนในชุมชนมีความ
ไว้ วางใจในการเข้ าร่วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาต่างๆในชุมชน
ตารางที 4.12 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรแฝงในแบบจําลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตาม
กรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007) โดยวิธี Maximum Likelihood
ความไว้ วางใจ
การดําเนินการร่ วม
ตัวแปรแฝง
(TRUST)
(COLLEC)
ความน่ าเชือถือ
(TRUSTW)
เครื อข่ าย
(NETWORK)
สถาบันทางสังคม
(INSTI)
ความไว้ วางใจ
(TRUST)

ส.ป.ส.
SE
t
ส.ป.ส.
SE
t
ส.ป.ส.
SE
t
ส.ป.ส.
SE
t

DE
0.09
(0.06)
1.51
0.25***
(0.04)
5.85
0.20***
(0.07)
2.65
-

IE
-

TE
0.09
(0.06)
1.51
0.25***
(0.04)
5.85
0.20***
(0.07)
2.65
-

DE
0.48***
(0.05)
9.19

IE
0.04
(0.03)
1.51
0.12***
(0.02)
5.77
0.09***
(0.04)
2.65
-

TE
0.04
(0.03)
1.51
0.12***
(0.02)
5.77
0.09***
(0.04)
2.65
0.48***
(0.05)
9.19

หมายเหตุ : DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางอ้ อม TE = อิทธิพลรวม
*** ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
** ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

จากตารางที 4.13 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าเป็ นบวกทังหมด
โดยคูข่ องตัวแปรแฝงทีมีความสัมพันธ์ กนั สูงสุด คือ สถาบันทางสังคม (INSTI) กับความน่าเชือถือ
(TRUSTW) มีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.67 รองลงมาคือ ความไว้ วางใจ (TRUST) กับการ
ดําเนินการร่ วม (COLLEC) มีค่าเท่ากับ 0.48 ส่วนคู่ของตัวแปรความไว้ วางใจ (TRUST) กับ
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สถาบันทางสังคม (INSTI) และตัวแปรความไว้ วางใจ (TRUST) กับเครื อข่าย (NETWORK) มีค่า
เท่ากับ 0.30
ตารางที 4.13 เมทริกซ์ สหสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรแฝงในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุน
ทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ
Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)
ความ
เครื อข่ าย
น่ าเชือถือ
(NETWORK)
(TRUSTW)
ความน่ าเชือถือ
(TRUSTW)
เครื อข่ าย
(NETWORK)
สถาบันทางสังคม
(INSTI)
ความไว้ วางใจ
(TRUST)
การดําเนินการร่ วม
(COLLEC)

สถาบัน
ทางสังคม
(INSTI)

ความ
ไว้ วางใจ
(TRUST)

การดําเนิน
การร่ วม
(COLLEC)

1.00
0.14

1.00

0.67

0.18

1.00

0.26

0.30

0.30

1.00

0.12

0.14

0.15

0.48

1.00

2)
ผลการศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการ
ดําเนิ นการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุ กต์ ใ ช้ กรอบแนวคิดของ
Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2008)
การประเมินความเข้ ากันได้ ของข้ อมูลกับแบบจําลองเบืองต้ น โดยพิจารณาจาก
มาตรวัดหรื อตัวชีวัดต่างๆ ได้ แก่ ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ (ChiSquare) เท่ากับ 134.33 ขันแห่งความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 49 ดัชนีค่ารากทีสองของค่าเฉลีย
ความคลาดเคลือนกําลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.040 ซึงน้ อยกว่า 0.05 ดัชนี
รากของค่าเฉลียกําลังสองของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.018 ซึงอยู่ในช่วง ±2.58 ค่าดัชนีวดั
ระดับความกลมกลืน (GIF) เท่ากับ 0.98 และดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีปรับแก้ แล้ ว (AGIF)
เท่ากับ 0.97 ทําให้ สรุปได้ วา่ ข้ อมูลตัวแปรทีสังเกตได้ สามารถเข้ ากับแบบจําลองได้ ดีมาก
จากภาพที 4.6 พบว่า ตัวแปรระดับการให้ ความช่วยเหลือเพือนในการดูแล
ครอบครัวของเพือน เมือเพือนไม่อยู่บ้าน (F_HELP1) ตัวแปรระดับการได้ รับความช่วยเหลือจาก
เพือนในการดูแลครอบครัวของเพือน เมือท่านไม่อยูบ่ ้ าน (F_HELP2) และตัวแปรระดับการสนทนา
กับกลุม่ เพือนทีสนิท (TALK) มีอิทธิพลทางตรงในการกําหนดทุนผูกพันทางสังคม (BOND) ในทิศ
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ทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01 มีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.45 0.37 และ 0.21
ตามลําดับ ซึงหมายความว่า ระดับการให้ และรับความช่วยเหลือระหว่างเพือน รวมถึงการพบปะ
พูดคุยทีเพิมขึน แสดงถึงความสัมพันธ์ ทีสนิทสนมมากระหว่างคนทีใกล้ ชิด มีการช่วยเหลือซึงกัน
และกัน ซึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญของทุนผูกพันทางสังคม
ตัวแปรระดับการได้ รั บความช่ วยเหลื อจากกลุ่ม ที เป็ นสมาชิ กในด้ านการเพิ ม
ผลผลิต (G_HELP) และตัวแปรระดับการประสานงานภายในกลุ่ม (COOP) มีอิทธิพลทางตรงใน
การกําหนดทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม (BRIDGE) ในทิศทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01
มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.33 และ 0.07 ตามลําดับ หมายความว่า การได้ รับความ
ช่วยเหลือจากกลุ่มทีเป็ นสมาชิกในด้ านการเพิมผลผลิต และระดับการประสานงานภายในกลุ่มที
เพิมขึน ส่งผลให้ กลุ่มมีความสัมพันธ์ กนั มากขึน เกิดเป็ นทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม ทีมีค่านิยม
และบรรทัดฐานร่ วมกันภายในกลุ่ม ส่วนตัวแปรระดับความเหมาะสมด้ านวิธีการทีให้ สมาชิกมีส่วน
ร่ วมในการตัดสินใจ (DECIS) เป็ นตัวแปรอ้ างอิง โดยมีอิทธิ พลทางตรงในการกํ าหนดทุนสะพาน
เชื อมต่ อ ทางสัง คมในทิ ศ ทางบวก มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ สหสัม พัน ธ์ เ ท่ า กั บ 0.31 หมายความว่ า
ความสัมพันธ์ ภายในกลุ่มและเพือนร่ วมงานทีเพิมขึน เกิดจากการเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจเพิมขึน ซึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีก่อให้ เกิดทุนสะพานเชือมต่อทางสังคมในทิศทางบวก
ตัว แปรระดับ ความเอื อเฟื อ เผื อแผ่ ต่อ กัน ระหว่ า งกลุ่ม ที มี ค วามแตกต่ า งกัน
(UNITY) และตัวแปรระดับการต้ อนรับและปฏิบตั ิของคนในชุมชนกับบุคคลทีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน (WELCOM) มีอิทธิพลทางตรงในการกําหนดทุนเชือมโยงทางสังคม (LINK) ในทิศ
ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญที ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.33 และ 0.14
ตามลําดับ ซึงหมายความว่า ระดับความเอือเฟื อ เผือแผ่ต่อกันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่างกัน
ระดับการต้ อนรั บและปฏิบัติของคนในชุมชนกับบุคคลทีมี ระดับการศึกษาแตกต่างกันที สูงขึน
แสดงถึงความสัมพันธ์ทีแน่นแฟ้นในกลุม่ ทีมีความแตกต่างกัน และความเป็ นมิตรทีมีให้ กบั บุคคลที
แตกต่างกัน ในชุมชน ซึงถื อว่า เป็ นทุนเชื อมโยงทางสัง คม ส่วนตัวแปรระดับการเข้ า ร่ ว มชี แจง
ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชน (POLITIC) มีอิทธิพลทางตรงในการกําหนดทุน
เชือมโยงทางสังคม ในทิศทางบวก แต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า การเข้ าร่วมชีแจง ร้ องเรี ยน
เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชนทีเปลียนแปลงไปยังไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ ทีชัดเจนในการก่อ
ให้ ทนุ เชือมโยงทางสังคม
ตั ว แปรระดั บ การร่ วมพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญหาด้ านยาเสพติ ด ในชุ ม ชน
(COLLEC2) และตัวแปรระดับการร่ วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านความประพฤติของข้ าราชการ
(COLLEC3) มีอิทธิพลทางตรงในการกําหนดการดําเนินการร่ วม (COLLEC) ในทิศทางบวก
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อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.79 และ 0.77 ตามลําดับ
ส่วนตัวแปรระดับการร่ วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านอาชีพและรายได้ (COLLEC1) เป็ นตัวแปร
อ้ างอิง ซึงมีอิทธิพลทางตรงในการกําหนดการดําเนินการร่วม (COLLEC) ในทิศทางบวก มีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.73 ซึงหมายความว่า ระดับการร่ วมพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ าน
ยาเสพติดในชุมชน ด้ านความประพฤติของข้ าราชการ ด้ านอาชีพและรายได้ ทีสูงขึน แสดงถึงระดับ
ความร่วมมือทีสูง ซึงเป็ นการแสดงถึงการดําเนินการร่วมในกิจกรรมต่างๆ
0.29

DECIS

0.12

COOP

0.69

GHELP

0.31
0.07*** ทุนสะพานเชือมต่ อ
0.33*** ทางสังคม(BRIDGE)

TALK

0.15

0.36***

0.09

0.07

0.21***
F_HELP1 0.45***η1ทุนผูกผันทางสังคม 0.11**

0.08

F_HELP2

(BOND)

0.37***

0.36***

COLLEC1
0.73
การดําเนินการร่ วม 0.79***
(COLLEC)η3

0.77***

COLLEC2

0.29
0.12

COLLEC3 0.71

0.31***

0.25

UNITY

0.41

POLITIC 0.03

0.19

WELCOM

0.14***

ทุξนเชือมโยงทาง
สังคม (LINK)

Chi-square=134.33, df=49, RMSEA=0.040, RMR=0.018, GFI=0.98, AGFI=0.97

ภาพที 4.6 ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการ
ร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002)
and Fabio Sabatini (2008) โดยวิธี Maximum Likelihood
จากตารางที 4.14 ทํ าการตวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างทุนทางสังคมกับการ
ดําเนินการร่ วมเพื อการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam
(2002) and Fabio Sabatini (2008) พบว่า ทุนผูกผันทางสังคม (BOND) มีอิทธิพลทางตรงในทิศ
ทางบวกกับการดําเนินการร่ วม (COLLEC) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงมีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.11 หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนทีใกล้ ชิดทีสนิทสนม
กันมากขึน มีการช่วยเหลือซึงกันและกัน เอือให้ เกิดการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไข
ปั ญหา ส่วนทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม (BRIDGE) และทุนเชือมโยงทางสังคม (LINK) มีอิทธิพล
ทางตรงในทิศทางบวกกับการดําเนินการร่วม (COLLEC) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
ซึงมีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.36 และ 0.36 ตามลําดับ หมายความว่า ความสัมพันธ์ที
เป็ นมิตรภาพภายในกลุม่ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ทีแตกต่างในชุมชนทีแน่นแฟ้น นําไปสูค่ า่ นิยม
และบรรทัดฐานร่วมกัน ซึงเอือให้ เกิดการดําเนินร่วมในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
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ตารางที 4.14
ผลการวิเ คราะห์ ค วามสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรแฝงในแบบจํา ลอง
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจาก
การประยุกต์ ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2008) โดยวิธี
Maximum Likelihood
ทุนสะพานเชือมต่ อทางสังคม
(BRIDGE)

ตัวแปรแฝง
ทุนผูกผันทางสังคม
(BOND)

DE

IE

TE

0.09
(0.06)
1.57

-

0.09
(0.06)
1.57

0.11**
(0.04)
2.50

0.03
(0.02)
1.51

0.14***
(0.04)
3.43

t

-

-

-

0.36***
(0.09)
4.01

-

0.36***
(0.09)
4.01

ส.ป.ส.
SE
t

-

-

-

0.36***
(0.07)
4.97

-

0.36**
(0.07)
4.97

ส.ป.ส.
SE
t

ทุนสะพานเชือมต่ อทาง ส.ป.ส.
SE
สังคม (BRIDGE)
ทุนเชือมโยงทางสังคม
(LINK)

การดําเนิน
การร่ วม(COLLEC)
DE
IE
TE

หมายเหตุ : DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางอ้ อม TE = อิทธิพลรวม
*** ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
** ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

จากตารางที 4.15 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงเป็ นบวกทังหมด โดยคู่
ของตัวแปรแฝงทีมีความสัมพันธ์ กันสูงสุด คือ ทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม(BRIDGE) กับการ
ดําเนินการร่วม (COLLEC) มีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.38 รองลงมาคือ ทุนเชือมโยงทางสังคม
(LINK)กับการดําเนินการร่ วม (COLLEC) มีคา่ เท่ากับ 0.37 ทุนผูกผันทางสังคม (BOND) กับการ
ดําเนินการร่วม (COLLEC) มีคา่ เท่ากับ 0.17 ตามลําดับ
ตารางที 4.15 เมทริกซ์ สหสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรแฝงในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุน
ทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ ใช้ กรอบ
แนวคิดของ Putnam (2002) and Fabio Sabatini (2008)
ตัวแปรแฝง
ทุนผูกผันทางสังคม (BOND)
ทุนสะพานเชือมต่ อทางสังคม (BRIDGE)
ทุนเชือมโยงทางสังคม (LINK)
การดําเนินการร่ วม (COLLEC)

ทุนความ
ทุนเชือมโยง
ทุนสะพาน
ทางสังคม
ผูกผันทาง
เชือมต่ อทาง
(LINK)
สังคม (BOND) สังคม (BRIDGE)

1.00
0.09
0.07
0.17

1.00
0.01
0.38

1.00
0.37

การดําเนิน
การร่ วม
(COLLEC)

1.00

บทที 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ป
ทุนทางสังคมเกิดจากระบบความคิด ค่านิยม บรรทัดฐาน และทัศนคติ ทีกลุม่ คนในสังคม
หนึงเกิดความตระหนักหรื อมีความต้ องการทีจะแก้ ไขหรื อสร้ างเงือนไขเพือประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
ร่วมกัน ทําให้ ทกุ คนเกิดความร่วมมือร่วมใจ เกิดพลังร่วมจนในทีสุด ชุมชน กลุม่ คนจะได้ ประโยชน์
จากการร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ การช่ ว ยเหลื อ ซึงกัน และกัน เพื อแก้ ไขปั ญ หาและสร้ างทางเลื อ กใน
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมให้ ตรงตามเป้าหมายทีตังไว้ อย่างไรก็ตาม ผลสําเร็ จ
จากการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาเกิดขึนได้ จากการเข้ ามาเรี ยนรู้ร่วมกัน ซึงจะก่อให้ เกิดการถ่ายทอด
แลกเปลียนความรู้ ทีมีอยู่ หรื อสร้ างความรู้ ใหม่ เพือใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชุมชน สังคม และ
ประเทศให้ ดีขนึ
การศึกษาครังนีได้ ศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของทุนทาง
สังคมทีเอือให้ เกิดการดําเนินการร่ วม ข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษานีเป็ นทังข้ อมูลทุติยภูมิและข้ อมูล
ปฐมภูมิทีรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ซึงมีผลการวิจยั ดังนี
5.1.1 บทบาทของทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ
การศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ พบว่า ทุนทางสังคมมีบทบาท
สําคัญในการเชือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อมให้ เอือประโยชน์ตอ่ กัน
1) การพัฒนาเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมมีทีดีงามจะมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพคนและแรงงานทีมีความรู้ ค่คู ณ
ุ ธรรม ซึงคนถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะยาว อีกทังคุณค่า เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถินนันสามารถใช้ ใน
การสร้ างมูลค่าเพิมในสินค้ าและบริ การ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก และช่วย
เสริมประสิทธิภาพในการผลิต การค้ า และการบริการ นอกจากนี การรวมกลุม่ โดยอาศัยวัฒนธรรม
ประเพณีดงเดิ
ั มและภูมิปัญญาท้ องถิน เพือสร้ างความตระหนักถึงความสําคัญและใช้ ประโยชน์
ุ ค่า ยังเป็ นการสร้ างความมันคงให้ กบั องค์กรในระยะยาว
จากธรรมชาติอย่างรู้คณ
2) การพัฒนาสังคม เนืองจากทุนทางสังคมทีมีอยู่ในสังคมไทยทีเป็ นคุณค่าทีดี
การเปิ ดกว้ างและยอมรับซึงกันและกันเป็ นปั จจัยทีทําให้ สงั คมไทยดํารงอยู่ บรรเทาหรื อขจัด
ปั ญหา/ความขัดแย้ งทีเกิดขึนในสังคม รวมทังสังคมไทยจะสามารถพัฒนาให้ เข้ มแข็งได้ ด้วยพลัง
ของทุนทางสังคม
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3) การจัดการสิงแวดล้ อม ทุนทางสังคมจะเอือให้ คนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดการสิงแวดล้ อมอย่างสมัครใจ นอกจากนี ยังเอือให้ ทุกฝ่ ายในสังคมเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนควรมีสว่ นร่ วมในการช่วย
อนุรักษ์ ฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมให้ คงอยูอ่ ย่างยังยืน
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ ทุนต่ างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การศึกษานียังไม่พบความสัมพันธ์ของทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย์ และทุน
สังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์
และทุนทางกายภาพ มีแนวโน้ มความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทังนีสาเหตุทีไม่
พบความสัมพันธ์ ทีชัดเจน อาจเนืองมาจากภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทําให้ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจลดลง นอกจากนียังพบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขต
เมืองใหญ่ๆทีมีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสูง อย่างไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนาประเทศสามารถ
สร้ างเป็ นเศรษฐกิจฐานความรู้ได้ เนืองจากพบว่า ทุนทางสังคมและทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางตรงใน
ทิศทางบวกกับการจัดการความรู้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 แสดงว่า ถ้ ามีการพัฒนา
ทุนมนุษย์และทุนทางสังคมเพิมขึน จะส่งผลให้ เกิดการจัดการความรู้ ทีดีขึน มีการเรี ยนรู้ ร่วมกัน
และเข้ าถึงข้ อมูลทีมีประโยชน์ ซึงเป็ นกระบวนการทีจะก่อให้ เกิดทุนทางปั ญญา ซึงสามารถนําไปสู่
การพัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆได้
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ ทนุ ทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมในการพัฒนาและแก้ ไข
ปั ญหา
การวิ เ คราะห์ ทุน ทางสัง คมกับ การดํ า เนิ น การร่ ว มในการพัฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หา ซึง
วิเคราะห์แบบจําลองจากกรอบแนวคิด 2 แนวคิด ดังนี
(1) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมในการ
พัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom and T. K. Ahn (2007)
การดําเนินการร่วมจะเกิดขึนได้ อย่างมีประสิทธิภาพทุกคนต้ องมีความไว้ วางใจซึง
กันและกัน ซึงการศึกษาความสัมพันธ์ในกรอบแนวนีพบว่า เครื อข่ายและสถาบันทางสังคมอิทธิพล
ทางตรงในทิศทางบวกกับระดับการไว้ วางใจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 แสดงว่า
เครื อข่ายทีเข้ มแข็ง มีการช่วยเหลือซึงกันและกันทังภายในและภายนอกกลุ่ม และบทบาทสถาบัน
ทางสังคมทีเอือให้ เกิดการมีสว่ นร่วมกันทังในกิจกรรมทางการเมือง ความเป็ นมิตรของคนในชุมชน
ซึงเป็ นบรรทัดฐานและค่านิ ยมที ดีงาม สิงผลให้ ทุกคนมีความไว้ วางใจซึงกันและกัน ซึงความ

120
ไว้ วางใจที เกิ ดขึนนันส่ง ผลให้ เ กิ ดการดําเนิ นการร่ ว ม อย่างมี นัย สํ าคัญทางสถิ ติที ระดับ 0.01
ซึงแสดงให้ เห็นว่า ความไว้ วางใจทีเพิมขึนจะส่งผลให้ ระดับการเข้ าร่ วมและการร่ วมมือกันในการ
พัฒนา และแก้ ไขปั ญหาเพิมสูงขึน
(2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการ
พัฒนาและแก้ ไขปั ญหาจากการประยุกต์ ใช้ กรอบแนวคิดของ Putnam (2002) and Fabio
Sabatini (2008)
ประเภทของทุนทางสังคมทัง 3 ประเภท ได้ แก่ ทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม และ
ทุนความผูกผันทางสังคม และทุนเชือมโยงทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกกับ
ดําเนินการร่ วม ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ ซึงหมายความว่า
ระดับความสัมพันธ์ ทีใกล้ ชิดสนิทสนม ความสัมพันธ์ ทีเป็ นมิตรภาพภายในและภายนอกกลุ่ม
ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มทีแตกต่างในชุมชน รวมไปถึงความสัมพันธ์ ของบุคคลทีแตกต่างกันใน
ชุมชนทีสูงขึน ส่งผลให้ เกิดความไว้ วางใจ ค่านิยมและบรรทัดฐานร่ วมกัน นําไปสู่การเข้ าร่ วมการ
ดําเนินร่วมในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาในชุมชน
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 เสริมสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ เพือสร้ างนวัตกรรมในการพัฒนา
จากผลการวิจัยพบว่าทุนทางสังคมและทุนมนุษย์ เป็ นปั จจัยที ชัดเจนในการสร้ างการ
จัดการความรู้ แต่การจัดการความรู้ ทีเกิดขึนนันยังไม่สามารถสร้ างองค์ความรู้ /นวัตกรรม เพือให้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ ทังนีอาจเนืองมาจากการขาดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ กบั บุคคล/องค์กร/
เครื อข่ายทีแตกต่างในการสร้ างองค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่ๆ ดังนัน จึงจําเป็ นต้ องมีพืนทีการเรี ยนรู้
เพือทีจะเชือมโยงความรู้ทีมีอยูภ่ ายในและภายนอกทังในระดับกลุม่ องค์กร ชุมชน และประเทศ ซึง
อาจจะเป็ นพืนที ส่วนกลางในชุมชน อาทิ วัด ศูนย์ การเรี ยนรู้ ชุมชน หรื อพืนที ทางอินเตอร์ เน็ ต
เพือให้ ได้ รับความรู้ ทีหลากหลาย ซึงจะนําไปสู่การพัฒนาเกลียวความรู้ ทีสามารถนําไปใช้ ในการ
พัฒนากลุม่ องค์กร ชุมชน และประเทศได้
5.2.2 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทุ น ทางสั ง คมเพื อนํ า ไปสู่ ก ารดํา เนิ น การร่ วมในการ
พัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
จากการวิจัยพบว่า ทุนทางสังคมเป็ นปั จจัยสําคัญในการก่อให้ เกิ ดการดําเนินการร่ วม
โดยเฉพาะปั จ จัย ทางด้ า นความไว้ ว างใจ สถาบัน ทางสัง คม เครื อ ข่ า ยทางสัง คม รวมไปถึ ง
ความสัมพันธ์ ทุนทางสังคมทังทีเป็ นทุนความผูกผันทางสังคม ทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม และ
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ทุนเชือมโยงทางสังคม ทังนีเสนอให้ มีการจัดกิจกรรมเพือเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ของคนในสังคม
โดยทุกฝ่ ายควรมีส่วนในการเข้ าร่ วมกิจกรรม เป็ นการเสริ มสร้ างทุนทางสังคม ซึงจะนําไปสู่การ
ดําเนินการร่วมในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
5.2.3 จัดงบประมาณลงทุนทางสังคมอย่ างสร้ างสรรค์
จากการศึกษาพบว่า ทุนทางการเงินและทุนทางกายภาพยังไม่พบความสัมพันธ์ ทีชัดเจน
ดัง นัน ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การพัฒ นา โดยผ่ า นช่ อ งทางที ชุม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม มี ก ารลงทุ น อย่ า ง
สร้ างสรรค์ เพือให้ ตรงต่อความต้ องการในชุมชน นอกจากนี ภาครัฐควรสร้ างความเชือมโยงกับ
ุ ธรรม และรักที
ชุมชน อาจจะเป็ นในด้ านการพัฒนาคนในชุมชนให้ เป็ นทุนมนุษย์ทีมีความรู้ มีคณ
จะพัฒ นาท้ องถิ นของตนเอง เพื อการสร้ างความเข้ ม แข็ ง ทังในด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิงแวดล้ อม
5.2.4 ข้ อจํากัดในการศึกษา
จากข้ อจํากัดทางด้ านข้ อมูล เนื องจากตัวแปรที ใช้ มีจํานวนมาก และฐานข้ อมูลมาจาก
หลายหน่วยงาน การศึกษาครังนีจึงรวบรวมข้ อมูลได้ ครบถ้ วนเพียงปี เดียว คือ ปี พ.ศ. 2550 ทําให้
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในแบบจําลองทุนต่างๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจยังไม่พบ
ความชัดเจนเท่าทีควร ดังนัน ในการศึกษาครังหน้ าควรรวบรวมข้ อมูลทีมากขึน และถ้ าเป็ นไปได้
ฐานข้ อมูลควรมาจากแหล่งเดียวกัน เพือให้ เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์มากทีสุด
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สังคมทีมีความสามัคคี
(2002)
Baiz et
aL.
(2002)

เปรู

การมีสว่ นร่วม ความ
ไว้ วางใจ และการมี
ความเชือมโยงสัมพันธ์
ในชุมชน

วิธีวจิ ัย

แหล่ ง
ข้ อมูล
Factor
การสํารวจ
Analysis and ข้ อมูลครัวเรื อน
Multivariate โดยมีตวั อย่าง
ทังหมด 1,471
technique
ครัวเรื อน ในกา
หน้ า และ 950
บุคคลใน อู
กานด้ า

สรุ ปผลการศึกษา

Factor
Analysis
and
Descriptive
Anaysis

การเป็ นสมาชิกกลุม่ ที
ทํากิจกรรม
อาสาสมัครเพือกลุม่ มี
นัยสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

การวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ
(บรรยาย)

European
Values Study
surveys
ปี 1999-2000

การสํารวจระดับ
บุคคล จํานวน
60 คนใน 6
หมูบ่ ้ าน
ANOVA, tการสํารวจระดับ
test and chi- บุคคล มี
square test ตัวอย่าง 789

ยอมรับว่าการวัดทุน
ทางสังคมทุนทาง
สังคมเป็ นมิติพืนฐาน
ของทุนทางสังคม

ความสามัคคี ฝั งอยูใ่ น
ชุมชน นําไปสูก่ ารเพิม
ประสิทธิภาพบริ การ
ส่งเสริ มการเกษตร
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ความมันคงในอาหาร
กับทุนทางสังคมใน
ทิศทางเดียวกัน คือ
ถ้ าสูง การพัฒนา
เศรษฐกิจและความ
มันคงในอาหารสูงด้ วย
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ผู้วจิ ัย

ประเทศ

Binam et แคมมาลูน
al. (2004)

ทุนทางสังคม
ทีใช้ วัด
สมาชิกสโมสร

Wu and
Pretty
(2004)

จีน

ความเชือมโยงทาง
สังคม

Chavez
et al
(2004)

ออส
เตรเลีย

ความเกียวพันและผูก
ติดกันในกลุม่ และ
ความเกียวพันกับ
เพือนบ้ านทีอยูบ่ ริเวณ
ใกล้ กนั เครื อข่าย
ความไว้ วางใจ การ
แลกผลประโยชน์
ระหว่างกัน และการ
ปฏิสมั พันธ์กนั
ความไว้ วางใจ สังคม
เครื อข่าย และ การ
แลกผลประโยชน์
ระหว่างกัน

Martin et. สหรัฐ
al (2004) อเมริกา

วิธีวจิ ัย
Stochastic
frontier
production
function
analysis
Descriptive
analysis

แหล่ ง
ข้ อมูล
การสํารวจ
ครัวเรื อนเกษตร
มีจํานวนตัวอย่าง
450
การสํารวจ
ครัวเรื อน

Factor
การสํารวจ
Analysis and ครัวเรื อน มี
Multiple
ตัวอย่าง 521
regression
analysis

Logistic
regression

การสํารวจ
ครัวเรื อนทีมี
รายได้ ตํา
ตัวอย่าง 330
ครัวเรื อน

สรุ ปผลการศึกษา
ทุนทางสังคมมี
บทบาทในการ
กระตุ้นให้ มีการผลิต
ทางการเกษตรทีมี
ประสิทธิภาพสูง
ครัวเรื อนทีมีความ
เชือมโยงทางสังคม
สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ทีเข้ า
และทําให้ รายได้
สูงขึนด้ วย
ไม่มีทนุ ทางสังคมตัว
ใด นอกจากความ
ไว้ วางใจ และการ
แลกผลประโยชน์
ระหว่างกันมีสว่ น
สําคัญต่อการช่วย
อธิบายสาเหตุการ
ทะเลาะกันระหว่าง
จําเลย
ครัวเรื อนทีมีระดับทุน
ทางสังคมสูงไม่มีทํา
ให้ คนไม่มีความโลภ
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ผู้วจิ ัย
Cramb
(2005)

Christian
Bjørnsko
v
(2006)

ประเทศ

ทุนทางสังคม
วิธีวจิ ัย
ทีใช้ วัด
การมีสว่ นร่วมและ Logistic
สมาชิกกลุม่
Regression
and
qualitative
analysis

แหล่ ง
ข้ อมูล
ฟิ ลนิ ปิ นส์
การ
สัมภาษณ์กบั
เจ้ าหน้ าที
โครงการและ
บุคคลสําคัญ
ทีทําหน้ าทีให้
ข่าวของ
ชุมชน และ
การสํารวจ
ครัวเรื อน
เกษตร
(ประมาณ
104
ครัวเรื อน)
กรณีศกึ ษา
12
ชุมขน
Principal
World
83 ประเทศ ความซือสัตย์ใน
ทัวโลก
การค้ า (Trade
Componen Values
openness) การ ts Analysis Survey
เข้ าร่วมกิจกรรม
(PCA).
(WVS)
(Association
ข้ อมูลตังแต่
activity) บรรทัด and twoฐานทางสังคม
stage least ปี 19911991 1995(Social norms)
squares
1997 และ
ความไว้ วางใจทาง
regression 1999-2001
สังคม (Social
trust) และความ s
ไว้ วางใจโดยทัวไป
(Generalized
trust) และมีตวั
แปรหุน่ คือ
ช่วงเวลาหลังยุค
คอมมิวนิสต์ (Post
communist)

สรุ ปผลการศึกษา
ทุนทางสังคม ทําให้ เกิดความ
พยายามทีร่วมมือร่วมใจใน
การอนุรักษ์ ดินสูงขึน อย่างไร
ก็ตามการทําให้ ทนุ ทางสังคม
สนับสนุนอย่างต่อเนือง ต้ องมี
รักษาสะสมทุนทางสังคมด้ วย

องค์ประกอบด้ านความ
ไว้ วางใจมีผลต่อตัวชีวัดใน
การดําเนินงานรัฐบาลในตัว
แปร GDP per Capita และ
ความไม่เท่าเทียมกันของ
รายได้ (Income Inequality)
และความไว้ วางใจมีผลต่อ
ความพึงพอใจในชีวิต
ขณะทีบรรทัดฐานไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวชีวัดใน
การดําเนินงานรัฐบาลและ
ความพึงพอใจในชีวิต และ
กิจกรรมองค์กรมีนยั สัมพันธ์
เชิงลบต่อตัวชีวัดในการ
ดําเนินงานรัฐบาลและมีนยั
สัมพันธ์เชิงลบทีสูงมากต่อ
ความพึงพอใจในชีวิต
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Fabio
Sabatini
(2008)

อิตาลี

ทุนทางสังคม
ทีใช้ วัด
ความสันพันธ์แบบ
เชือมโยงของทุน
ทางสังคม
(Bridging Social
Capital) การเชือม
ประสานของทุน
ทางสังคม
(Linking social
capital)

วิธีวจิ ัย

แหล่ ง
ข้ อมูล
Principal
Italian
Component National
Analysis(PC Institute of
A) structural Statistics
Equation
(IStat)
Model
(SEM)

สรุ ปผลการศึกษา
ความสัมพันธ์แบบทุนสะพาน
เชือมโยงทางสังคม และทุน
เชือมโยงทางสังคม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทุนผูกพันทางสังคมมีคาวม
สัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพ
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ทีมา : Shigeki Yokoyama and Takeshi Sakurai และจากการศึกษาเพิมเติม
ตารางที ก.2 สรุ ปผลการทบทวนงานวิจัยภายในประเทศไทยทีเกียวข้ องกับทุนทางสังคม
ผู้วจิ ัย
กนกรั ตน์
กิตติ
วิวัฒน์
(2543)

พืนที

เครื อข่าย
กลุม่ ออม
ทรัพย์
พัฒนาบาง
ซือ
ครอบคลุม
14 ชุมชน
สินาด
กลุม่ ออม
ตรี วรรณ ทรัพย์
ไชย
กรณีศกึ ษา
(2546)
จังหวัด
สงขลา

ทุนทางสังคมที
ใช้ วัด
ทุนทางสังคมใน
เชิงโครงสร้ าง
องค์กร (ลักษณะ
ความเข้ มแข็งของ
เครื อข่าย) และ
โครงสร้ าง
ความสัมพันธ์
ทุนทางสังคม
ระดับหมูบ่ ้ าน เช่น
จํานวนผู้นํา
จํานวนครังการ
ประชุม ความ
ไว้ วางใจของผู้นํา
จํานวนองค์กร
อายุองค์กร
ทุนทางสังคม
ระดับกลุม่ เช่น

วิธีวจิ ัย
การวิจยั เชิง
คุณภาพ
วิเคราะห์
เอกสาร

Ordinary
least
Squares

แหล่ ง
ข้ อมูล
สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
เมือง

สรุ ปผลการศึกษา

แบบสอบ
ถาม

อายุกลุม่ ออมทรัพย์ จํานวน
กลุม่ ออมทรัพย์จํานวนสมาชิก
ความไว้ วางใจมีผลต่อการ
ดําเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์
และอายุมีผลต่อการสะสม
เงินกองทุนสูง

เครื อข่ายความสัมพันธ์ทาง
สังคมเซิงซ้ อน ส่งผลให้ เกิด
การตอบแทนและ การ
แลกเปลียนผลประโยชน์ทําให้
เครื อข่ายอยูร่ อดได้ ในสภาวะ
เศรษฐกิจทีฝื ดเคือง
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ผู้วจิ ัย

ทุนทางสังคมที วิธีวจิ ัย
ใช้ วัด
จํานวนกลุม่ ออม
ทรัพย์ อายุกลุม่
ออมทรัพย์ การ
จัดการ จํานวน
สมาชิก
บัวพันธ์ หมูบ่ ้ าน
ทุนทางสังคมใน
การวิจยั เชิง
พรหม
ชนบทใน
หน่วยการกระทํา คุณภาพ
พักพิง
ภาคอีสาน ทางสังคมในแต่ละ
(2546)
3 ได้ แก่
ระดับ ได้ แก่หน่วย
บ้ านฝาง
ครัวเรื อน ชุมชน
น้ อย บ้ าน และหน่วยทีอยู่
เหล่าเกวียน เหนือชุมชน
หัก และ
บ้ านกะพี
วรรณ
ภาคใต้
ดัชนีทนุ ทางสังคม Content
ประยุกต์ ตอนบน
ในแต่ละระดับ
Analysis
วงศ์
ได้ แก่ สุ ได้ แก่ ระดับปั จเจก and
(2547)
ราษฎร์ ธานี ระดับวิสาหกิจ
Factor
พังงา ภูเก็ต ชุมชน และระดับ Anlysis
ตรัง และ
ชุมชน
พัทลุง
ณัฐนรี
ศรี ทอง
(2549)

พืนที

ตําบลหนอง
บัว อําเภอ
เมืองกาญ
จนบุรี
จังหวัด
กาญจน บุรี

ทุนทางสังคมใน
คน สถาบันสังคม
วัฒนธรรม องค์
ความรู้
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิงแวดล้ อม

แหล่ ง
ข้ อมูล

สรุ ปผลการศึกษา

การสํารวจ
ครัวเรื อน

ครัวเรื อนมีการยังชีพ
หลากหลายขึนการจัดตังกลุม่
และองค์กรส่วนมาก สลายตัว
หรื อไม่มีการดําเนินกิจกรรมมี
การผลิตซําและสืบทอดต่อมา
ธรรมเนียมประเพณี ความเชือ
เรื องผี และวิถีปฏิบตั ิทางพุทธ
ศาสนา

แบบสอบถาม
บุคคลทํา
ผลิตภัณฑ์
OTOP 377
คน และ
วิสาหกิจ
ชุมชน 88
แห่ง
แบบสอบถาม
Descirptive ผู้นําชุมชน
analysis(ch เจ้ าหน้ าทีของ
i-square
รัฐบาลที
test)
ปฏิบตั ิงานใน
หมูบ่ ้ านและ
ประชาชน
รวม 240
คน

ปั จจัยทีส่งผลต่อการสะสมทุน
ทางสังคมประกอบด้ วย
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
กลุม่ ระดับการศึกษา จํานวน
บรรพบุรุษ ภูมิปัญญา นิยาม
ความสุขในชีวิต และจํานวน
บรรพบุรุษทีเป็ นอดีตผู้นํา
ชุมชน
ความเข้ มแข็งขององค์ความรู้
เป็ นทุนทางสังคมที มี
ความสัมพันธ์กบั การ
พึงตนเองอย่างยังยืน
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ตารางที ก.2 (ต่ อ)
ผู้วจิ ัย
พืนที
สุทธาภา
อมร
วิวัฒน์
และ
เกียรติ
พงศ์
อริย
ปรั ชญา
(2549)
วิลาวัลย์
ดําจุติ
(2550)

กองทุน
หมูบ่ ้ าน
ภายใน
ประเทศ

ประเทศ
ไทย

ทีมา : จากการศึกษา

ทุนทางสังคมทีใช้
วัด
ทุนทางสังคมระดับ
ครัวเรื อน หมูบ่ ้ าน
ตําบล ได้ แก่ การ
ชําระหนีล้ าช้ า
ระยะเวลาของสินเชือ
การกู้เงินเพือชําระ
เงินกองทุน จํานวน
ครังทีขอสินเชือสําเร็จ

วิธีวจิ ัย

แหล่ งข้ อมูล

สรุ ปผลการศึกษา

Logistic and
Ordered
Logistic
regression

ข้ อมูล
ภาคตัดขวาง
จากกรมพัฒนา
ชุมชน และ
ข้ อมูลจากการ
ถามสอบ
ครัวเรื อน
โดยตรง

ทุนทางสังคมมี
บทบาทในการส่งเสริม
ความยังยืนของของ
ทุนหมูบ่ ้ าน แต่ในบาง
กรณีอาจเอือให้ บาง
กลุม่ มีการชําระหนี
กองทุนล่าช้ า

สัดส่วนความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ
จํานวนสหภาพ
แรงงาน สัดส่วน
ครัวเรื อนทีมีสว่ นร่วม
แสดงความคิดเห็น
เพือประโยชน์ชมุ ชน
สัดส่วนคนไปใช้ สทิ ธิ
เลือกตัง

Structural
equations
Model
Logit Model

ข้ อมูลราย
จังหวัด

ยังไม่พบผลกระทบ
ของทุนทางสังคมต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างมีนยั สําคัญ และ
พบว่าองค์กรชุมชนซึง
เป็ นทุนทางสังคมทีมี
การก่อตัวขึนใหม่อย่าง
หลากหลาย
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แบบสอบถาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพือให้ ทราบถึงดัชนีชีวัดทุนทางสังคมในมิตติ ่ างๆ ดังต่ อไปนี
1. มิตกิ ลุม่ และเครื อข่าย
2. มิตดิ ้ านความไว้ วางใจและความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
3. มิตดิ ้ านกิจกรรมและความร่วมมือ
4. มิตดิ ้ านความสมานฉันท์ทางสังคม ด้ านการอยูร่ ่วมกันในสังคม
และด้ านความขัดแย้ งและรุนแรง
5. อํานาจหน้ าทีและกิจกรรมทางการเมือง

1. ข้ อมูลพืนฐาน
หมูบ่ ้ าน (1.1)_________________ ตําบล (1.2) _________________________________
อําเภอ (1.3)__________________จังหวัด (1.4)__________________________________
อยูใ่ นเขตเทศบาล (1.5)
……..อยู่
…….ไม่อยู่

2. ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในครอบครัว
2.1 สถานภาพในครอบครัว เมือพิจารณาจากความสัมพันธ์กบั หัวหน้ าครอบครัว ท่านคือใคร
…….หัวหน้ าครอบครัว
…….ญาติพีน้ องทางคูส่ มรสของหัวหน้ าครอบครัว
…….คูส่ มรสของหัวหน้ าครอบครัว
…….บิดา มารดา ของหัวหน้ า

3. ข้ อมูลพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.1 เพศ……………….
3.2 อายุ………………..
ปี …………เดือน
3.3 การศึกษา (ทังในและนอกระบบ)

4.

3.4 อาชีพ
……1. เกษตรกร
……2. ข้ าราชการ
……3. รัฐวิสาหกิจ
……4. เจ้ าของกิจการส่วนตัว
……5. ลูกจ้ างประจํา
……6. รับจ้ าง
……7. ไม่มีงานทํา
……8. อืนๆ ระบุ………….

…….1. ไม่ได้ รับการศึกษา
…….2. ประถมศึกษา (ต้ นและปลาย)
…….3. มัธยมศึกษาตอนต้ น
…….4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
…….5. อนุปริ ญญา (ปวส,)
3.5 รายได้
…….6. ปริ ญญาตรี
ข้…….7.
อมูลด้ สูางนประเภทและจํ
่ ประมาณ……………….ต่
ภายในชุมชน อเดือน
กว่าปริ ญญาตรี านวนกลุม

3.6 สถานภาพสมรส
…….1. โสด
…….2. สมรสและอยู่ด้วยกัน
…….3. สมรสแต่แยกกันอยู่
เพราะเหตุผลจําเป็ น
…….4. แยกกันอยู่
…….5. ฝ่ ายหนึงเสียชีวิต
…….6. หย่าร้ าง

3.7 จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว………..คน
(รวมผู้ตอบแบบสอบถามด้ วย)
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4.1 ในชุมชนของท่านมีกลุม่ ต่างๆ
เหล่านีบ้ างหรื อไม่
(มี = /, ไม่มี = ว่าง)

……1. กลุม่ อาชีพทางการเกษตร
……2. กลุม่ อาชีพทางการค้ าและธุรกิจ
……3. กลุม่ อาชีพทีไม่ใช่เกษตรและไม่ใช่การค้ า
……4. กลุม่ เพือการออมทรัพย์
……5. กลุม่ กองทุนชุมชน
……6. กลุม่ อาสาสมัครเพือความปลอดภัยในชุมชน
……7. กลุม่ อาสาสมัครเพือรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
……8. กลุม่ เพือการกุศลหรื อสาธารณประโยชน์
……9. กลุม่ เพือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
……10. กลุม่ เพือนันทนาการในชุมชน
……11. กลุม่ เพือผู้สงู อายุ
……12. กลุม่ เพือการศึกษา
……13. อืนๆ ระบุ………………………………………..
รวม………………………….ประเภทของกลุม่

4.2 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีใครบ้ างไหม ทีเป็ นสมาชิกในกลุม่ ดังกล่าวข้ างต้ น
……..มี
…….ไม่มี (ข้ ามไปทําข้ อ 12 )
4.3 ถ้ ามี มีกลุม่ ประเภทใดบ้ าง ชือกลุม่ ทีเป็ นสมาชิกชืออะไร จํานวนสมาชิกในครอบครัวทีเป็ น
สมาชิกกลุม่ และมีสถานภาพในครอบครัวอย่างไร ตลอดจนระยะเวลาทีเป็ นสมาชิกในกลุม่ นันๆ

ประเภท

จํานวน
กลุม่

ชือกลุม่

จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ทีเป็ น
สมาชิกกลุม่ (คน)

สถานภาพใน
ครอบครัว

ระยะเวลาที
เป็ นสมาชิก
(ปี )
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สรุ ป
4.4 ในครอบครัว เป็ นสมาชิกกลุม่ จํานวน………………………………..….กลุม่
4.5 สมาชิกในครอบครัวทีเป็ นสมาชิกกลุม่ จํานวน…………………………คน (ไม่นบั ทีซํากัน)
4.6 ในกลุม่ เหล่านี กลุม่ ใดทีท่านคิดว่าสําคัญต่อครอบครัวท่านมากทีสุด
กลุม่ ที………………………. ระยะเวลาทีเป็ นสมาชิก (นานทีสุด)…………………ปี

5. ระดับการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจภายในกลุม่ (กลุ่มทีท่ านคิดว่ าสําคัญต่ อครอบครัวของ
ท่ านมากทีสุด)
ระดับการยอมรับ

ต้ อง
ปรับปรุง

พอ
ยอมรับได้

เหมาะสม

เหมาะสม
มาก

5.1 ความเหมาะสมด้ านจํานวนสมาชิกทีเข้ าร่ วมประชุมในแต่ละครัง
5.2 ความเหมาะสมด้ านการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแสดงความคิดเห็น
5.3 ความเหมาะสมด้ านวิธีการทีให้ สมาชิกมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
5.4 ความเหมาะสมด้ านบทบาทของประธานในทีประชุม
5.5 การบรรลุเป้าหมายของทีประชุม

5.6 การตัดสินใจภายในกลุม่ ส่วนใหญ่ใครเป็ นผู้ตดั สินใจ
ประธานเป็ นผู้ตดั สินใจ

กรรมการเป็ นผู้ตดั สินใจ

สมาชิกส่วนใหญ่เป็ นผู้ตดั สินใจ

6. การทํางานร่วมกับกลุม่ อืนๆภายในชุมชนเดียวกัน (กลุ่มทีท่ านคิดว่ าสําคัญต่ อครอบครั วของ
ท่ านมากทีสุด)
6.1 กลุม่ ของท่านเคยทํางานร่วมกับกลุม่ อืนๆภายในชุมชนหรื อไม่
……เคย (ถามข้ อต่อไป)
……ไม่เคย (ข้ ามไปถามข้ อ 6.4)
6.2 ถ้ าเคย ระดับการประสานงานและความร่วมมือเป็ นอย่างไร
น้ อยมาก

น้ อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

6.3 ในรอบปี ทีผ่านมา กลุม่ ของท่านเคยทํางานร่วมกับกลุม่ ภายในชุมชนใดบ้ าง
กลุม่ …………………………..
กลุม่ …………………………..
กลุม่ …………………………..
กลุม่ …………………………..
7. การทํางานร่ วมกัรวม………………………..กลุ
บกลุ่มอืนๆ ภายนอกชุมชนม่ (กลุ่มทีท่ านคิดว่าสํ าคัญต่ อครอบครัวของท่ านมาก
ที6.4
สุ ด)กลุม่ ของท่านมีแผนทีจะดําเนินงานร่วมกับกลุม่ อืนๆภายในชุมชนในอนาคตหรือไม่
……ไม่มี
……มี
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7.1 กลุม่ ของท่านเคยทํางานร่วมกับกลุม่ อืนๆภายนอกชุมชนหรื อไม่
……เคย (ถามข้ อต่อไป)
……ไม่เคย (ข้ ามไปถามข้ อ 7.4)
7.2 ถ้ าเคย ระดับการประสานงานและความร่วมมือเป็ นอย่างไร
น้ อยมาก

น้ อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

7.3 ในรอบปี ทีผ่านมา กลุม่ ของท่านเคยทํางานร่วมกับกลุม่ ภายนอกชุมชนใดบ้ าง
กลุม่ …………………………..
กลุม่ …………………………..
กลุม่ …………………………..
กลุม่ …………………………..
รวม………………………..กลุม่
7.4 กลุม่ ของท่านมีแผนทีจะดําเนินงานร่วมกับกลุม่ อืนๆภายนอกชุมชนในอนาคตหรื อไม่
……ไม่มี
……มี

8. แหล่งทรัพยากรและแหล่งเงินทุนของกลุม่ (กลุ่มทีท่ านคิดว่ าสําคัญต่ อครอบครัวของท่ าน
มากทีสุด)
8.1 การได้ มาของทรัพยากรเพือการดําเนินงานและเงินทุนในการดําเนินงาน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
……มาจากหน่วยงานของรัฐบาล
……มาจากการบริ จาคของสมาชิกภายในกลุม่
……มาจากแหล่งทุนภายนอกชุมชน
……มาจากผู้ก่อตังกลุม่
……อืนๆ ระบุ……………………….
(รวมจํานวนแหล่งได้ มาของทรัพยากรและเงินทุน…………….แหล่ง)
8.2 ทรัพยากรและเงินทุนทีได้ มาเพียงพอหรื อไม่
ไม่เพียงพอ

ขาดบ้ างเล็กน้ อย

พอดี

มีเหลือบ้ างเล็กน้ อย

มีเหลือมาก

9. ประสิทธิผลของผู้นํากลุม่ (กลุ่มทีท่ านคิดว่ าสําคัญต่ อครอบครั วของท่ านมากทีสุด)
ประสิทธิผลของผู้นํากลุม่
9.1 บุคลิกภาพ
9.2 การตัดสินใจ
9.3 การจูงใจสมาชิกกลุม่
9.4 การสร้ างความเข้ าใจถึงเป้าหมายของกลุม่
9.5 การเสียสละเวลาให้ กบั กลุม่
9.6 การเสียสละแรงกายให้ กบั กลุม่
9.7 ความสามารถในการไกล่เกลียเมือมีความขัดแย้ งภายในกลุม่
9.8 ความสามารถในการทํางานให้ บรรลุผลสําเร็ จตามทีกลุม่ ต้ องการ
9.9 อืนๆ…………………………………………

ต้ องปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก
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10. ประสิทธิผลของกลุม่ (กลุ่มทีท่ านคิดว่ าสําคัญต่ อครอบครั วของท่ านมากทีสุด)
ระดับการยอมรับประสิทธิผลของกลุม่
10.1 จํานวนกิจกรรมของกลุม่
10.2 ความเหมาะสมด้ านการใช้ งบประมาณหรื อค่าใช้ จ่ายของกลุม่
10.3 ความเหมาะสมด้ านการใช้ เวลาดําเนินกิจกรรมของกลุม่
10.4 การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมกลุม่
10.5 อืนๆ…………………………………………

ต้ องปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

11. ท่านคิดว่ากลุม่ ทีท่านเป็ นสมาชิกอยูส่ ามารถช่วยเหลือท่านได้ ในระดับใด ในเรื องดังต่อไปนี
การได้ รับความช่วยเหลือจากกลุม่ ทีเป็ นสมาชิก
11.1 การเพิมรายได้
11.2 การเพิมผลผลิต
11.3 การพัฒนาด้ านความรู้ความสามารถด้ านอาชีพ
11.4 ด้ าน เงินทุน
11.5 การเจรจาต่อรองกับกลุม่ อืน/บุคคลอืน
เมือมีปัญหาด้ านอาชีพ การงาน
11.6 อืนๆ ระบุ……………………………

น้ อยมาก

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีสุด

12. ด้ านเครื อข่าย (กลุม่ เพือน)
12.1 ตามปกติ ท่าน(ผู้นําครอบครัว) ได้ สนทนากับกลุม่ เพือนฝูงทีสนิทประมาณสัปดาห์ละกีครัง
จํานวน…………………….ครัง
12.2 จํานวนกลุม่ เพือนฝูงทีสนทนาส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ เดิมใช่หรื อไม่ ………ใช่
………ไม่ใช่
ถ้ าไม่ใช่ จํานวนกลุม่ เพือนฝูงทีสนิทมีประมาณ………………….กลุม่
12.3 จํานวนเพือนสนิททีรักกันมากทีสามารถขอความช่วยเหลือได้ มีจํานวนประมาณ……………….คน

12.4 เรื องส่วนใหญ่ทีคุยกับเพือนฝูง คือ เรื องอะไรบ้ าง (ระดับจิตสํานึกชุมชน)
(ทําเครื องหมาย / หน้ าข้ อทีกล่าวถึง ไม่มีการถามนํา ให้ ผ้ ตู อบตอบเท่าทีนึกออก)
…….
1. ด้ านปั ญหาเกียวกับอาชีพและรายได้ ภายในชุมชน
…….
2. ด้ านปั ญหาความปลอดภัยในชุมชน
……
3. ด้ านปั ญหายาเสพติดในชุมชน
……
4. ด้ านปั ญหาเกียวกับโรงเรี ยนในชุมชน
……
5. ด้ านปั ญหาความประพฤติของผู้นําชุมชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. เทศบาล เป็ นต้ น
……
6. ด้ านปั ญหาความประพฤติของข้ าราชการ ตํารวจ ครู หมอ พยาบาล ฯลฯ ในท้ องถิน
……
7. ด้ านปั ญหาการไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจาก หน่วยงานของรัฐ
……
8. ด้ านปั ญหาการตกตําทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในท้ องถิน เช่น การประพฤติปฏิบตั ิของกลุม่
วัยรุ่น พระ ฯลฯ ทีไม่เหมาะสม
……
9. ด้ านปั ญหาเกียวกับแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น แหล่งนํา ป่ าไม้ เป็ นต้ น
……
10. ด้ านอืนๆ ถ้ ามี…………
11. รวม…………………………….ด้ าน
หมายเหตุ ถ้ าเรื องทีคุยกันเป็ นเรื องส่วนตัวหรื อครอบครัวไม่นบั
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13. ระดับการได้ รับความช่วยเหลือภายในกลุม่ เพือน
จํานวน
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวท่านได้ เมือท่านไม่อยู่บ้าน
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือด้ านการงานของท่านได้
จํานวนเพือนทีท่านสามารถปรึกษาหารื อปั ญหาภายในครอบครัวของท่านได้
ถ้ าท่านต้ องการเงินจํานวนหนึง จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือด้ านการเงินท่านได้
รวม

13.6 ในรอบสามเดือนทีผ่านมา ท่านเคยขอความช่วยเหลือจากเพือนบ้ างหรื อไม่ …….ไม่เคย ….เคย
ถ้ าเคย จํานวนครังทีขอความช่วยเหลือ จํานวน……………….ครัง

14. ระดับความสามารถในการให้ ความช่วยเหลือภายในกลุม่ เพือน
จํานวน
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

จํานวนเพือนทีท่านคิดว่า ท่านสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวของเพือนได้ เมือเพือนไม่อยู่บ้าน
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่า ท่านสามารถช่วยเหลือด้ านการงานของเพือนได้
จํานวนเพือนทีท่านคิด ท่านสามารถเป็ นทีปรึกษาหารื อปั ญหาภายในครอบครัวของเพือนได้
ถ้ าเพือนของท่านต้ องการเงินจํานวนหนึง จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือด้ านการเงินได้
รวม

14.6 ในรอบสามเดือนทีผ่านมา เคยมีเพือนของท่านมาขอความช่วยเหลือบ้ างหรื อไม่ ….ไม่เคย….เคย
ถ้ าเคย จํานวนครังทีเพือนมาขอความช่วยเหลือจากท่าน จํานวน……………….ครัง

15. ในกรณีทีท่านได้ รับความเดือดร้ อน ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากองค์การ (ทีท่านไม่ได้
เป็ นสมาชิก)ใดบ้ าง (สามารถตอบได้ มากกว่าหนึงข้ อ)
….…อบต.
…….เทศบาล
.
……หน่วยงานราชการภายในทีว่าการอําเภอ
เช่น ระบุ 1……………………………………………………….
2……………………………………………………….
3……………………………………………………....
……พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จงั หวัด
……หน่วยงานองค์การพัฒนาทีไม่ใช่ของรัฐ (NGO)
เช่น ระบุ 1……………………………………………………….
2……………………………………………………….
3……………………………………………………….
……อืนๆ ระบุ…………………………………………..
รวมจํานวน………………………………………หน่วยงาน
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16. ท่านคิดว่า ท่านมีความไว้ วางใจต่อบุคคลเหล่านีในระดับใด (ระดับความไว้ วางใจ)
ระดับความไว้ วางใจ
16.1 บุคคลทัวไปในสังคมไทย
16.2 บุคคลทัวไปในจังหวัดของท่าน
16.3 บุคคลทัวไปในอําเภอของท่าน
16.4 บุคคลทัวไปในตําบลของท่าน
16.5 บุคคลทัวไปในชุมชนของท่าน
16.6 บุคคลทีมีฐานะทางการเงินต่างกับท่าน
16.7 บุคคลทีมีระดับการศึกษาต่างกับท่าน
16.8 บุคคลทีมีอาชีพต่างกับท่าน
16.9 บุคคลทีพูดภาษาต่างกับท่าน
16.10 บุคคลทีนับถือศาสนาต่างกับท่าน
16.11 พระ
16.12 ครู อาจารย์
16.13 หมอ พยาบาล
16.14 พ่อค้ า แม่ค้าในตลาด นักธุรกิจ
16.15 ตํารวจ
16.16 ทหาร
16.17 ข้ าราชการองค์การส่วนปกครองท้ องถิน
เช่น หน่วยงานของเทศบาล อบต. อบจ.
16.18 ข้ าราชการส่วนภูมิภาค
เช่น ทีว่าการอําเภอ ศาลากลางจังหวัด
16.19 นักการเมืองท้ องถิน
เช่น นายกอบต. นายก อบจ.
นายกเทศมนตรี
16.20 นักการเมืองระดับชาติ เช่น สส. สว.
16.21 องค์การเพือการพัฒนาทีไม่ใช่ภาครัฐ
(NGO)
16.22 นักข่าว
16.23 ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ท้องถิน
16.24 ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์สว่ นกลาง
เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน
16.25 ข่าวสารจากวิทยุชมุ ชน
16.26 ข่าวสารจากวิทยุ
16.27 ข่าวสารจากโทรทัศน์
16.28 คนแปลกหน้ าในชุมชน

น้ อยมาก

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีสุด
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17. ความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันภายในชุมชน (พิจารณาทีพฤติกรรมกลุม่ คือ กลุม่ บุคคลในชุมชน)
17.1 ถ้ ามีครอบครัวหนึงในชุมชนเดือนร้ อน เช่น เนืองจากผู้นําครอบครัวเสียชีวิต หรื อ ประสบภัยพิบตั ิ
โดยตามปกติครอบครัวอืนๆในชุมชน จะมีพฤติกรรมเช่นไร
ระดับความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันภายในชุมชน

แทบจะ
ไม่มีใครเลย

ส่วนน้ อย
ของชุมชน

ประมาณ
ครึงชุมชน

ส่วนใหญ่
ของชุมชน

เกือบทัง
ชุมชน

1. จํานวนครัวเรื อนในชุมชน ทีไปในงานศพ
2. จํานวน(ประมาณ)ของครอบครัวในชุมชนที
เข้ าไปดูแล หรื อให้ ความช่วยเหลือโดยทัวๆไป
3. การช่วยเหลือด้ วยการไปมาหาสูเ่ พือให้
กําลังใจ ปลอบใจ เยียมเยือน เป็ นต้ น
4. การช่วยเหลือด้ วยการเข้ าไปช่วยดูแล
ครอบครัวทีมี ปั ญหา เมือมีเวลาว่าง เช่น ช่วย
ดูแลเด็กๆ ช่วยงานบ้ าน
5. การช่วยเหลือด้ านการงานอาชีพของ
ครอบครัวทีมี
ปั ญหา
6. การช่วยเหลือด้ านการให้ สิงของ อาหาร
7. การช่วยเหลือด้ านการเงิน
8. อืนๆ ระบุ………………………..

17.2 โดยส่วนใหญ่แล้ ว เมือในชุมชนมีกิจกรรมเพือการพัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมนันจําเป็ นทีจะต้ องขอ
ความร่วมมือจากประชาชนภายในชุมชนให้ เข้ าร่วม ด้ วยการขอแรงงาน และบริจาคสิงของ (เช่น ขุดบ่อ
เก็บนําภายในชุมชน การปลูกป่ า การรักษาความปลอดภัยในชุมชน เป็ นต้ น) ท่านคิดว่า บุคคลใน
ชุมชนของท่านจะให้ ความช่วยเหลือหรื อไม่
……..ให้ ความช่วยเหลือ
……..ไม่ให้ ความช่วยเหลือ
ถ้ าให้ ความช่วยเหลือ ลักษณะการช่วยเหลือ จะเป็ นเช่นไร
ลักษณะความช่วยเหลือ
1. เข้ าร่ วมกิจกรรมโดยการสละกําลังกาย
2. เข้ าร่ วมกิจกรรมโดยบริ จาคเงิน หรื อสิงของ
ระดับความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันภายในชุมชน
3. จํานวนครัวเรื อนในชุมชน ทีเข้ าร่ วมกิจกรรม

ใช่

แทบจะ
ส่วนน้ อย
ไม่มีใครเลย ของชุมชน

ประมาณ
ครึงชุมชน

ไม่ใช่

ส่วนใหญ่
ของชุมชน

เกือบทัง
ชุมชน
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18. การเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ ภายในชุมชน (พิจารณาพฤติกรรมบุคคล คือ ตัวผู้ตอบแบบสอบถาม)
18.1 ในรอบหนึงปี ทีผ่านมา ในชุมชนของท่านมีกิจกรรมเพือการพัฒนาชุมชนทีคิดหรื อก่อตังโดยชุมชน
เองบ้ างหรื อไม่
……..มี
…….ไม่มี
18.2 ถ้ ามี มีกีกิจกรรม
จํานวนกิจกรรม มี…………………………กิจกรรม
18.3 ท่านได้ เข้ าร่วมกิจกรรมเหล่านี จํานวน ……………………กิจกรรม
18.4 ลักษณะของการเข้ าร่วมกิจกรรม
ลักษณะของการเข้ าร่ วมกิจกรรม
1. เข้ าร่ วมกิจกรรมโดยการสละกําลังกาย
2. เข้ าร่ วมกิจกรรมโดยบริ จาคเงิน หรื อสิงของ

ใช่

ไม่ใช่

18.5 ในรอบ 3 เดือนทีผ่านมา (ถ้ าไม่มีการจัดกิจกรรม ภายใน 3 เดือนทีผ่านมา ให้ ถาม 6 เดือนทีผ่านมา)
ท่านได้ เข้ าร่วมกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนของท่าน
(ในรอบ 3 เดือน ทีผ่านมา) ประมาณ………………………วัน

19. ระดับความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาในชุมชน
ถ้ าในชุมชนของท่านประสบปั ญหาดังในตารางข้ างล่างนี ท่านคิดว่าจํานวนครัวเรื อนภายในชุมชน
ของท่านทีจะร่วมมือเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาประมาณเท่าไร
ระดับความร่ วมมือในการพัฒนา
และแก้ ไขปั ญหาในชุมชน
19.1 ด้ านปั ญหาเกียวกับอาชีพและรายได้ ภายในชุมชน
19.2 ด้ านปั ญหาความปลอดภัยในชุมชน
19.3 ด้ านปั ญหายาเสพติดในชุมชน
19.4 ด้ านปั ญหาเกียวกับโรงเรี ยนในชุมชน
19.5 ด้ านปั ญหาความประพฤติของผู้นําชุมชน เช่น
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. เทศบาล เป็ นต้ น
19.6 ด้ านปั ญหาความประพฤติของข้ าราชการ ตํารวจ ครู
หมอ พยาบาล ฯลฯ ในท้ องถิน
19.7 ด้ านปั ญหาการไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจาก
หน่วยงานของรัฐ
19.8 ด้ านปั ญหาการตกตําทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในท้ องถิน เช่น การ
ประพฤติปฏิบตั ิของ
กลุม่ วัยรุ่น พระ ฯลฯ ทีไม่เหมาะสม
19.9 ด้ านปั ญหาเกียวกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น แหล่งนํา ป่ าไม้ เป็ นต้ น

แทบจะ
ไม่มีใคร
เลย

ส่วนน้ อย
ของชุมชน

ประมา
ณครึง
ชุมชน

ส่วน
ใหญ่ของ
ชุมชน

เกือบทัง
ชุมชน
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20. ความสมานฉันท์ทางสังคม (พิจารณาระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่างกัน)
20.1 ท่านเห็นว่ากลุม่ บุคคลภายในชุมชนของท่านมีความแตกต่างในสิงต่างๆเหล่านีเพียงไร
ระดับความแตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ค่อนข้ างน้ อย

ค่อนข้ างมาก

1. อาชีพ
2. ฐานะทางการเงิน
3. ระดับการศึกษา
4. อายุ
5. เชือชาติ
6. ศาสนา
7. ภาษาพูด
8. พรรคการเมืองทีนิยม

20.2 ท่านเห็นว่าความแตกต่างในสิงต่อไปนี ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในชุมชนของท่านมากน้ อยเพียงไร (ใน
ระดับใด)
ระดับการเกิดความขัดแย้ ง

น้ อยมาก

น้ อย

บางครัง

มาก

1. อาชีพ
2. ฐานะทางการเงิน
3. ระดับการศึกษา
4. อายุ
5. เชือชาติ
6. ศาสนา
7. ภาษาพูด
8. พรรคการเมืองทีนิยม

20.3 ความขัดแย้ งในสิงต่อไปนี ก่อให้ เกิดความรุนแรงภายในชุมชนของท่านบ่อยแค่ไหน (ในระดับใด)
ระดับการเกิดความรุนแรง
1. อาชีพ
2. ฐานะทางการเงิน
3. ระดับการศึกษา
4. อายุ
5. เชือชาติ
6. ศาสนา
7. ภาษาพูด
8. พรรคการเมืองทีนิยม

ไม่มีเลย

น้ อยมาก

น้ อย

มาก
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20.4 ในความเห็นของท่าน หน่วยงานราชการโดยทัวไปให้ บริการเป็ นอย่างไร ถ้ าบุคคลทีไปขอรับบริการ
มีความแตกต่างในสิงต่อไปนี
ระดับการปฏิบตั ิ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ให้ บริ การ
ไม่แตกต่าง

ให้ บริ การ
แตกต่างกัน
ค่อนข้ างน้ อย

ให้ บริ การ
แตกต่างกัน
ค่อนข้ างมาก

ถ้ ามีอาชีพแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีฐานะทางการเงินแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีอายุแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีเชือชาติแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีศาสนาแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีภาษาพูดแตกต่างกัน ก็จะ

20.5 ในความเห็นของท่าน คนในชุมชนของท่านจะปฏิบตั ิตอ่ กลุม่ บุคคลเหล่านีอย่างไร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระดับการต้ อนรับ/ปฏิบตั ิ
ถ้ ามีอาชีพแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีฐานะทางการเงินแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีอายุแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีเชือชาติแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีศาสนาแตกต่างกัน ก็จะ
ถ้ ามีภาษาพูดแตกต่างกัน ก็จะ

อย่างฉันท์มิตร

ปกติทวๆไป
ั

หมางเมิน/เย็นชา

20.6 ท่านคิดว่าภายในชุมชนของท่าน มีสงต่
ิ างๆต่อไปนีในระดับใด (มองในภาพรวม)
ระดับความสมานฉันท์
1. ความสามัคคีระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
2. ความสนิทสนมต่อกันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
3. ความเอือเฟื อ เผือแผ่ตอ่ กันระหว่างกลุม่ ทีมีความ
แตกต่าง
4. ความร่ วมมือในกิจกรรมของชุมชนระหว่างกลุม่
ทีมีความแตกต่าง
5. การติดต่อค้ าขายอย่างฉันท์มิตร
ระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง

ไม่มีเลย

น้ อยมาก

น้ อย

มาก

มากทีสุด
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21. ระดับการเข้ าร่วมสังคม
21.1
21.2
21.3
21.4

ในชุมชนของท่าน มีงานสําคัญตามประเพณี หรื องานประจําปี ประมาณ…………………..ครัง
ในปี ทีแล้ ว ท่านได้ เข้ าร่วมงานสําคัญตามประเพณี หรื องานประจําปี ดังกล่าว ประมาณ……………..ครัง
ในรอบเดือนทีผ่านมา มีเพือนบ้ านมาเยียมท่านทีบ้ านประมาณ…………………ครัง
ในรอบเดือนทีผ่านมา ท่านได้ ไปเยียมเพือนบ้ านของท่านประมาณ…………….ครัง

22. ระดับความขัดแย้ งและความรุนแรงภายในชุมชน (เน้ นความปลอดภัยจากอาชญากรต่างๆ)
22.1 โดยรวมแล้ ว ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีความปลอดภัยในระดับใด
ไม่ปลอดภัยเลย

ปลอดภัยน้ อยมาก

ปลอดภัยน้ อย

ปลอดภัยมาก

ปลอดภัยมากทีสุด

22.2 ท่านรู้สกึ อย่างไร เมือท่านอยูใ่ นภาวะดังในตารางข้ างล่างนี
ไม่ปลอดภัย
1.
2.
3.
4.
5.

ปลอดภัย

เมือท่านอยู่บ้านคนเดียว
เมือคูส่ มรสของท่านอยู่บ้านคนเดียว
เมือลูกสาว(ถ้ ามี) อยู่บ้านคนเดียว
เมือท่านเดินถนนในชุมชนคนเดียว ตอนกลางคืน
เมือบุตรหลาน (ถ้ ามี) ของท่าน เดินถนนในชุมชนคนเดียว ตอนกลางคืน

22.3 ในรอบปี ทีผ่านมา ตัวท่านเคยพบเจอ หรื อทราบข่าวเหตุการณ์เหล่านี ทีเกิดภายในชุมชนของท่าน บ่อย
มากแค่ไหน
ไม่เคยเกิด
1. การทะเลาะวิวาทชกต่อยกัน
2. ถูกทําร้ ายร่างกาย
3. ข่มขืน
4. ข่มขืนแล้ วฆ่า
5. ฆ่ากันตาย
6. ค้ ายาเสพติด
7. การฉกชิง วิงราว ล้ วงกระเป๋ า
8. ทรัพย์สินถูกขโมย
9. ทรัพย์สินถูกทําลาย
10. ฉ้ อโกง ล่อลวง ต้ มตุน๋
11. อืนๆ……………..

ไม่คอ่ ย
เกิดบ่อย

เกิดบ่อย

เกิด
บ่อยมาก

154
22.4 เคยมีสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน ประสบเหตุการณ์หรื อเป็ นเหยือในเหตุการณ์รุนแรง (ทาง
ร่างกาย)บ้ างหรื อไม่
……..ไม่เคย
……เคย
22.5 ครอบครัวของท่าน เคยถูกทําลายทรัพย์สนิ หรื อทรัพย์สนิ ถูกขโมย (ทรัพย์สิน) บ้ างหรื อไม่
……..ไม่เคย
……เคย
22.6 เมือเปรี ยบเทียบกับเมือ 3 ปี ก่อน ท่านคิดว่าจํานวนอาชญากรรมและความรุนแรงในชุมชนของท่าน
เป็ นอย่างไร
น้ อยลงมาก

น้ อยลงไม่มาก

เหมือนเดิม

เพิมขีนไม่มาก

เพิมขีนมาก

23. ด้ านข่าวสารและการสือสาร
23.1 แหล่งข้ อมูลข่าวสารดังต่อไปนี ท่านคิดว่า ท่านมีความสะดวกหรื อเข้ าถึงยากง่ายเพียงไรในการเข้ าถึง
แหล่งข้ อมูล
ยากมาก

ยาก

ง่าย

ง่ายมาก

ประมาณ
สัปดาห์/ครัง

ประมาณ
2-3 วัน/ครัง

ทุกวัน

1. หนังสือพิมพ์
2. วิทยุ
3. โทรทัศน์
4. โทรศัพท์
5. ทีทําการไปรษณีย์
6. แหล่งข้ อมูล/ข่าวสารจากหน่วยงานราชการ
7. อินเทอร์ เน็ต
8. การเดินทางไปต่างอําเภอ
9. การเดินทางไปต่างจังหวัด

23.2 ท่านได้ กระทําในสิงต่อไปนีมากน้ อยเพียงไร
เกินกว่า
สัปดาห์/ครัง
1. อ่านหนังสือพิมพ์
2. ฟั งวิทยุ
3. ดูโทรทัศน์
4. คุยโทรศัพท์
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24. อํานาจหน้ าทีและกิจกรรมทางการเมือง
24.1 โดยทัวไป ท่านคิดว่า
ใช่

ไม่ใช่

1. ในรอบ 3 เดือนทีผ่านมา ท่านคิดว่าท่านมีความทุกข์มากกว่ามีความสุข
2. โดยปกติ เรื องต่างๆในชีวิตประจําวัน ท่านมีอิสระในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง
3. ท่านมีความสามารถทีจะเปลียนแปลงวิถีการดํารงชีวิตได้ เช่น การย้ ายทีอยู่ การเปลียนอาชีพ
และ ฐานะ
4. ท่านมีความสําคัญต่อการเปลียนแปลงในชุมชน
5. ท่านสามารถทีจะจูงใจเพือนบ้ านให้ มาเข้ าร่ วมในด้ านการพัฒนาชุมชน
6. ท่านมีความสําคัญต่อการดําเนินกิจกรรมเพือส่วนรวมต่างๆในชุมชน
7. เสียงของบุคคลในชุมชน มีผลต่อการตัดสินใจของนักการเมืองท้ องถิน

24.2 ท่านได้ เคยกระทําในสิงต่อไปนี หรื อไม่
ประมาณ 1-2
ครัง

มากกว่า 2
ครัง

ไม่เคย

การเข้ าร่วมฟั งการปราศรัยของนักการเมืองทีผ่านมา (กพ.48)
การเลือกตังระดับชาติครังล่าสุด
การเข้ าร่วมชีแจง ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชน
การเข้ าพบปะ พูดคุยกับนักการเมืองท้ องถิน (อบต. อบจ. เป็ นต้ น)
การเข้ าร่วมประท้ วงความไม่ยตุ ิธรรมในชุมชน

24.3 ในรอบปี ทีผ่านมา ชุมชนของท่านเคยมีการร้ องเรี ยนต่อข้ าราชการ นักการเมืองท้ องถิน หรื อไม่
………..เคย
………. ไม่เคย
ถ้ าเคย จํานวนเรื องทีร้ องเรี ยนมีประมาณ …………………….ครัง
และเรื องทีร้ องเรี ยน ส่วนใหญ่ทา่ นคิดว่า มีการตอบสนองจากผู้รับผิดชอบอย่างไร
ไม่มีการตอบสนอง

มีการแก้ ไขปั ญหา
เป็ นบางส่วน

พยายามแก้ ไขปั ญหา
อย่างเด็มที
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24.4 เมือมีการเลือกตังในระดับท้ องถิน (เช่น อบต. อบจ. เทศบาล)ท่านกระทําอย่างไร
ไม่ไปเลือกตังเลย

ไปเลือกตังเป็ นบางครัง

ไปเลือกตังเกือบทุกครัง

ไปเลือกตังทุกครัง

24.5 เมือมีการเลือกตังในระดับชาติ (เช่น สส. สว.) ท่านกระทําอย่างไร
ไม่ไปเลือกตังเลย

ไปเลือกตังเป็ นบางครัง

ไปเลือกตังเกือบทุกครัง

ไปเลือกตังทุกครัง

24.6 ท่านคิดว่า บุคคลเหล่านีส่วนใหญ่ มีความชือสัตย์เป็ นอย่างไร
น้ อยทีสุด

น้ อย

มาก

มากทีสุด

พระ
ครู อาจารย์
หมอ พยาบาล
ผู้พิพากษา
ตํารวจ
นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สส.
สว.
องค์การเพือการพัฒนาทีไม่ใช่ภาครัฐ (NGO)
พ่อค้ า แม่ค้า ในตลาด
นักธุรกิจ
คนส่วนใหญ่ในชุมชน

24.7 ท่านเคยประสบเหตุการณ์ หรื อเคยได้ ยินจากผู้อืน หรื อไม่ ว่ามีการให้ ผลประโยชน์แก่เจ้ าหน้ าทีของ
รัฐ เพือให้ ดําเนินการในเรื องบางอย่าง
……… ไม่เคย
…….เคย
24.8 ถ้ าเคย ท่านคิดว่าการให้ ผลประโยชน์ดงั กล่าว ส่งผลให้ ได้ รับการช่วยเหลือเป็ นพิเศษ ใช่หรื อไม่
……..ไม่ใช่
…….…ใช่
24.9 ท่านเคยให้ ผลประโยชน์แก่เจ้ าหน้ าทีของรัฐ เพือให้ ดําเนินการในเรื องบางอย่าง หรื อไม่
……… ไม่เคย
…….เคย
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การคัดเลือกตัวแปรทีใช้ ในการวิเคราะห์
สาเหตุทีต้ องคัดเลือกตัวแปรทุนทางสังคมในแบบจําลองความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับ
การดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา เนืองจากดัชนีแต่ละดัชนีทีเป็ นตัวบ่งชีถึงทุนทาง
สังคมในแต่ละแบบจําลองนัน ประกอบด้ วยตัวแปรจํานวนมาก ดังนัน ผู้วิจยั จึงทําการคัดเลือกตัว
แปรจาก Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis เพือหาตัวแปรแทนทีเหมาะสม
ในแต่ละดัชนี ดังนี
1. การคัดเลือกตัวแปรในแบบจําลองความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมกับการดําเนินการ
ร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom
1.1 ความไว้ วางใจ (Trust : TRUST) พิจารณาจาก 2 ดัชนี ดังนี
1) ดัชนีความไว้ วางใจทัวไป ซึงประกอบด้ วย 5 ตัวแปร ได้ แก่ ความไว้ วางใจ
บุคคลทัวไปในสังคมไทย บุคคลทัวไปภายในจังหวัด บุคคลทัวไปภายในอําเภอ บุคคลทัวไปภายใน
ตําบล และบุคคลทัวไปภายในชุมชน
จากการพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .807 ซึงมากกว่า .5 และเข้ าสู่ 1
จึงพอสรุปว่า ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 5833.281 ได้ คา่
Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์
ตารางที ค.1 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.807
5833.281
10
.000

ผลจากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis
ทําให้ สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมในการเป็ นตัวแปรแทนดัชนีความไว้ วางใจทัวไปได้ 1 ตัว
แปร คื อ ตัว แปรความไว้ ว างใจบุค คลทัวไปในอํ า เภอของท่า น ซึงพิ จ ารณาจากค่า Extraction
Communalitiesทีมากทีสุดเท่ากับ .826 ซึงผลการวิเคราะห์ปรากฎดังนี
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ตารางที ค.2 Communalities
ความไว้ วางใจทัวไป
บุคคลทัวไปในสังคมไทย
บุคคลทัวไปในจังหวัดของท่าน
บุคคลทัวไปในอําเภอของท่าน
บุคคลทัวไปในตําบลของท่าน
บุคคลทัวไปในชุมชนของท่าน

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Extraction
.641
.785
.826
.723
.498

ตารางที ค.3 Total Variance Explained
Component
1
2
3
4
5

Total
3.472
.772
.356
.257
.143

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
69.438
69.438
15.442
84.880
7.126
92.006
5.139
97.145
2.855
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
3.472
69.438
69.438

ตารางที ค.4 Component Matrix
ความไว้ วางใจทัวไป
บุคคลทัวไปในสังคมไทย
บุคคลทัวไปภายในจังหวัด
บุคคลทัวไปภายในอําเภอ
บุคคลทัวไปภายในตําบล
บุคคลทัวไปภายในชุมชน

Component 1
.800
.886
.909
.850
.706

2) ดัชนีความไว้ วางใจต่ อบุคคลทีมีความแตกต่ างกัน ประกอบด้ วย 7 ตัวแปร
ได้ แก่ ความไว้ วางใจบุคคลทีมีฐานะทางการเงินต่างกับท่าน บุคคลทีมีระดับการศึกษาต่างกับท่าน
บุคคลทีมีอาชีพต่างกับท่าน บุคคลทีพูดภาษาต่างกับท่าน บุคคลทีนับถือศาสนาต่างกับท่าน คน
แปลกหน้ าในชุมชน และแรงงานต่างถินทีเป็ นคนไทย
จากการพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .767 ซึงมากกว่า .5 และเข้ าสู่ 1
จึงพอสรุปว่า ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
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H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 6197.648 ได้ คา่
Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
ตารางที ค.5 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

.767

Approx. Chi-Square
df
Sig.

6197.648
21
.000

ผลจากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis
ทําให้ สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมในการแทนดัชนีความไว้ วางใจต่อบุคคลทีมีความแตกต่าง
ได้ 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรความไว้ วางใจบุคคลทีมีอาชีพต่างกัน ซึงพิจารณาจากค่า Extraction
Communalitiesทีมากทีสุดเท่ากับ .750 ซึงผลการวิเคราะห์ปรากฎดังนี
ตารางที ค.6 Communalities
ความไว้ วางใจต่ อบุคคลทีมีความแตกต่ าง
บุคคลทีมีฐานะทางการเงินต่างกับท่าน
บุคคลทีมีระดับการศึกษาต่างกับท่าน
บุคคลทีมีอาชีพต่างกับท่าน
บุคคลทีพูดภาษาต่างกับท่าน
บุคคลทีนับถือศาสนาต่างกับท่าน
คนแปลกหน้ าในชุมชน
แรงงานต่างถินทีเป็ นคนไทย

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Extraction
.693
.733
.750
.596
.466
.118
.113

ตารางที ค.7 Total Variance Explained
Component
1
2
3
4
5
6
7

Total
4.895
.934
.835
.440
.283
.252
.195

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
69.937
69.937
8.254
78.191
6.084
84.275
5.281
89.557
4.048
93.604
3.603
97.207
2.793
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
4.895
69.937
69.937
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ตารางที ค.8 Component Matrix
ความไว้ วางใจต่ อบุคคลทีมีความแตกต่ าง
บุคคลทีมีฐานะทางการเงินต่างกับท่าน
บุคคลทีมีระดับการศึกษาต่างกับท่าน
บุคคลทีมีอาชีพต่างกับท่าน
บุคคลทีพูดภาษาต่างกับท่าน
บุคคลทีนับถือศาสนาต่างกับท่าน
คนแปลกหน้ าในชุมชน
แรงงานต่างถินทีเป็ นคนไทย

Component1
.832
.856
.866
.772
.682
.344
.336

1.2 ความน่ าเชือถือ (Trustworthiness : TRUSTW) พิจารณาจากดัชนีความซือสัตย์
ดัชนีความซือสัตย์ ประกอบด้ วย 16 ตัวแปร ได้ แก่ ระดับความซือสัตย์ของพระ ครู
อาจารย์ หมอพยาบาล ผู้พิพากษา ตํารวจ นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ อบต. อบจ. เทศบาล กํ านัน
ผู้ใหญ่บ้าน สส. สว. องค์การเพือการพัฒนาทีไม่ใช่ภาครัฐ (NGO) พ่อค้ า แม้ ค้า ในตลาด นักธุรกิจ
และคนส่วนใหญ่ในชุมชน
จากการพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .901 ซึงมากกว่า .5 และเข้ าสู่ 1
จึงพอสรุปว่า ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 13756.628 ได้
ค่า Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
ตารางที ค.9 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

.901
13756.628
120
.000

จากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis
สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนดัชนีการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหา ซึงการวิเคราะห์แบ่งตัวแปรเป็ น 2 กลุม่ โดยกลุม่ ที 1 ประกอบด้ วย
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กลุ่มที 2 ประกอบด้ วย การดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ าน
ความประพฤติของผู้นําชุมชน ด้ านความประพฤติของข้ าราชการ และด้ านการไม่ได้ รับความเป็ น
ธรรมจากหน่วยงานของรัฐ จากนันพิจารณาคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมในแต่ละกลุม่ โดยคํานึงถึง
ค่า Extraction Communalitiesทีมากทีสุดในแต่ละกลุม่ ทําให้ ได้ 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรระดับความ
ซือสัตย์ของกํานัน/ผู้ใหญ่บ้านและระดับความซือสัตย์ของ สส. ซึงมีคา่ Extraction Communalities
เท่ากับ .722 และ .654 ตามลําดับ โดยผลจากการวิเคราะห์ปรากฎดังนี
ตารางที ค.10 Communalities
Initial

พระ
ครู อาจารย์
หมอ พยาบาล
ผู้พิพากษา
ตํารวจ
นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สส.
สว.
องค์การเพือการพัฒนาทีไม่ใช่ภาครัฐ (NGO)
พ่อค้ า แม้ ค้า ในตลาด
นักธุรกิจ
คนส่วนใหญ่ในชุมชน

Extraction

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

.353
.571
.623
.492
.515
.630
.677
.544
.662
.722
.654
.661
.477
.624
.670
.296

ตารางที ค.11 Total Variance Explained
Component
1
2
3
4
5

Total
7.631
1.339
.978
.809
.756

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
47.695
47.695
9.622
57.316
8.384
65.700
5.054
70.754
4.726
75.480

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
7.631
47.695
47.695
1.339
9.622
57.316
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ตารางที ค.11 (ต่ อ)
Component
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Total
.649
.618
.538
.434
.420
.331
.267
.256
.246
.087
.076

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
4.056
79.536
3.862
83.398
3.365
86.763
2.712
89.475
2.628
92.102
2.068
94.171
1.671
95.842
1.601
97.443
1.538
98.982
.543
99.525
.475
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %

ตารางที ค.12 Component Matrix
ความซือสัตย์

Component
1

พระ
ครู อาจารย์
หมอ พยาบาล
ผู้พิพากษา
ตํารวจ
นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สส.
สว.
องค์การเพือการพัฒนาทีไม่ใช่ภาครัฐ (NGO)
พ่อค้ า แม้ ค้า ในตลาด
นักธุรกิจ
คนส่วนใหญ่ในชุมชน

2
.509

-.306

.624

-.426

.639

-.463

.644

-.278

.716

-.045

.760

-.226

.822

-.042

.724

-.141

.813

-.031

.850

-.013

.768

.255

.766

.274

.556

.409

.591

.524

.596

.561

.544

-.008
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1.3 สถาบันทางสังคม (Institution : INSTI) พิจารณาจาก 2 ดัชนี ดังนี
1)
ดัชนี การเข้ าร่ วมชุ มนุ มทางการเมื องและการประชุ มสาธารณะ
ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร ได้ แก่ การเข้ าร่ วมฟั งการปราศัยของนักการเมือง การเข้ าร่ วมชีแจง
ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชน การเข้ าพบปะ พูดคุยกับนักการเมืองท้ องถิน (อบต.
อบจ. เป็ นต้ น) และการเข้ าร่วมประท้ วงความไม่ยตุ ธิ รรมในชุมชน
จาการพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .589 ซึงมากกว่า .5 และเข้ าสู่ 1
จึงพอสรุปว่า ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิตทิ ดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 478.409 ได้ คา่
Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
ตารางที ค.13 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

.589
478.409
6
.000

จากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis
สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนดัชนีการเข้ าร่ วมชุมนุมทางการเมืองและการ
ประชุมสาธารณะได้ 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรการเข้ าร่ วมชีแจง ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของ
ชุมชน ซึงพิจารณาจากค่า Extraction Communalitiesทีมากทีสุดเท่ากับ .580 โดยผลจากการ
วิเคราะห์ปรากฎดังนี
ตารางที ค.14 Communalities
การเข้ าร่ วมชุมนุมทางการเมืองและการประชุมสาธารณะ
การเข้ าร่วมฟั งการปราศัยของนักการเมือง
การเข้ าร่วมชีแจง ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชน
การเข้ าพบปะ พูดคุยกับนักการเมืองท้ องถิน (อบต. อบจ. เป็ นต้ น)
การเข้ าร่วมประท้ วงความไม่ยตุ ิธรรมในชุมชน

Initial
Extraction
1.000
.219
1.000
.580
1.000
.317
1.000
.500
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ตารางที ค.15 Total Variance Explained
Component
1
2
3
4

Total
1.617
.985
.808
.591

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
40.413
40.413
24.624
65.037
20.192
85.229
14.771
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
1.617
40.413
40.413

ตารางที ค.16 Component Matrix
การเข้ าร่ วมชุมนุมทางการเมืองและการประชุมสาธารณะ
การเข้ าร่วมฟั งการปราศัยของนักการเมือง
การเข้ าร่วมชีแจง ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชน
การเข้ าพบปะ พูดคุยกับนักการเมืองท้ องถิน (อบต. อบจ. เป็ นต้ น)
การเข้ าร่วมประท้ วงความไม่ยตุ ิธรรมในชุมชน

Component 1
.468
.762
.563
.707

2) ดัชนีการต้ อนรั บและปฏิบัตใิ นชุมชน (ไม่ กีดกัน) ประกอบด้ วย 8 ตัวแปร
ได้ แก่ การต้ อนรับและปฏิบัติในชุมชนกับบุคคลที มีอาชี พแตกต่างกัน การเงินแต่ต่างกัน ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน อายุแตกต่างกัน เชือชาติแตกต่างกัน ศาสนาแตกต่างกัน และภาษาพูด
แตกต่างกัน
จากการพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .919 ซึงมากกว่า .5 และเข้ าสู่ 1
จึงพอสรุปว่า ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิตทิ ดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 17859.125 ได้
ค่า Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
ตารางที ค.17 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.919
17859.125
21
.000
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จากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis
สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนดัชนีการต้ อนรับและปฏิบตั ิ(ไม่กีดกัน)ในชุมชน
ได้ 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรการต้ อนรับและปฏิบตั ิ(ไม่กีดกัน)บุคคลทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันซึง
พิจารณาจากค่า Extraction Communalitiesทีมากทีสุดเท่ากับ .8.65 โดยผลจากการวิเคราะห์
ปรากฎดังนี
ตารางที ค.18 Communalities
ระดับการต้ อนรั บ/ปฏิบัตภิ ายในชุมชน (ไม่ กีดกัน)
อาชีพแตกต่างกัน
การเงินแต่ตา่ งกัน
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน
อายุแตกต่างกัน
เชือชาติแตกต่างกัน
ศาสนาแตกต่างกัน
ภาษาพูดแตกต่างกัน

Initial
Extraction
1.000
.773
1.000
.825
1.000
.865
1.000
.862
1.000
.859
1.000
.865
1.000
.861

ตารางที ค.19 Total Variance Explained
Component
1
2
3
4
5
6
7

Total
5.909
.525
.189
.159
.086
.079
.053

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
84.416
84.416
7.504
91.921
2.694
94.614
2.276
96.890
1.228
98.118
1.126
99.245
.755
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
5.909
84.416
84.416

ตารางที ค.20 Component Matrix
ระดับการต้ อนรั บ/ปฏิบัตภิ ายในชุมชน (ไม่ กีดกัน)
อาชีพแตกต่างกัน
การเงินแต่ตา่ งกัน
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน
อายุแตกต่างกัน
เชือชาติแตกต่างกัน
ศาสนาแตกต่างกัน
ภาษาพูดแตกต่างกัน

Component 1
.879
.908
.930
.928
.927
.930
.928
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1.4 เครื อข่ าย (Network : NETWORK) พิจารณาจาก 2 ดัชนี ดังนี
1) ดัชนีการได้ รับความช่ วยเหลือจากกลุ่มทีเป็ นสมาชิก ประกอบด้ วย 5 ตัว
แปร ได้ แก่ การช่วยเหลือสมาชิกด้ านการเพิมรายได้ การเพิมผลผลิต การพัฒนาด้ านความรู้
ความสามารถด้ านอาชีพ ด้ านเงินทุน และการเจรจาต่อรองกับกลุม่ อืน/บุคคลอืน เมือมีปัญหาด้ าน
อาชีพ การงาน
จากการพิจารณค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .840 ซึงมากกว่า .5 และเข้ าสู่ 1
จึงพอสรุปว่า ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิตทิ ดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 4844.148 ได้ คา่
Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
ตารางที ค.21 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.840
4844.148
10
.000

จากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis ซึง
เมือพิจารณาจากกลุม่ Component พบว่าแบ่งตัวแปรได้ 1 กลุม่ จากนันพิจารณาค่า Extraction
Communalitiesของตัวแปรทีมากทีสุด ทําให้ สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทน
ดัชนีการได้ รับความช่วยเหลือจากกลุม่ ทีเป็ นสมาชิก 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรการช่วยเหลือด้ านเพิม
ผลผลิต ซึงมีคา่ Extraction Communalitiesเท่ากับ .757 โดยผลจากการวิเคราะห์ปรากฎดังนี
ตารางที ค.22 Communalities
การได้ รับความช่ วยเหลือจากกลุ่มทีเป็ นสมาชิก
การเพิมรายได้
การเพิมผลผลิต
การพัฒนาด้ านความรู้ความสามารถด้ านอาชีพ
ด้ าน เงินทุน
การเจรจาต่อรองกับกลุม่ อืน/บุคคลอืน เมือมีปัญหาด้ านอาชีพ การงาน

Initial
Extraction
1.000
.715
1.000
.757
1.000
.662
1.000
.638
1.000
.679
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ตารางที ค.23 Total Variance Explained
Component
1
2
3
4
5

Total
3.451
.539
.458
.336
.216

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
69.010
69.010
10.786
79.796
9.156
88.952
6.719
95.672
4.328
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
3.451
69.010
69.010

ตารางที ค.24 Component Matrix
การได้ รับความช่ วยเหลือจากกลุ่มทีเป็ นสมาชิก
การเพิมรายได้
การเพิมผลผลิต
การพัฒนาด้ านความรู้ความสามารถด้ านอาชีพ
ด้ าน เงินทุน
การเจรจาต่อรองกับกลุม่ อืน/บุคคลอืน เมือมีปัญหา
ด้ านอาชีพ การงาน

Component 1
.846
.870
.813
.799
.824

2) ดัชนีความสัมพันธ์ ระหว่ างกลุ่มทีแตกต่ าง ประกอบด้ วย 5 ตัวแปร ได้ แก่
ความสามัคคีระหว่างกลุ่มทีมีความแตกต่าง ความสนิทสนมต่อกันระหว่างกลุ่มทีมีความแตกต่าง
ความเอื อเฟื อ เผือแผ่ต่อกันระหว่างกลุ่มที มีความแตกต่าง ความร่ วมมือในกิ จกรรมของชุมชน
ระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง และการติดต่อค้ าขายอย่างฉันท์มิตรระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
จากการพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .890 ซึงมากกว่า .5 และเข้ าสู่ 1
จึงพอสรุปว่า ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 6693.412 ได้ คา่
Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
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ตารางที ค.25 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.890
6693.412
10
.000

จากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis
สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนดัชนีความสมานฉันท์ระหว่างกลุม่ ทีแตกต่างได้
1 ตัวแปร คือ ตัวแปรความเอือเฟื อเผือแผ่ตอ่ กันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง ซึงพิจารณาจากค่า
Extraction Communalitiesทีมากทีสุดเท่ากับ .809 โดยผลจากการวิเคราะห์ปรากฎดังนี
ตารางที ค.26 Communalities
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกลุ่มทีแตกต่ าง
ความสามัคคีระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
ความสนิทสนมต่อกันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
ความเอือเฟื อ เผือแผ่ตอ่ กันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
การติดต่อค้ าขายอย่างฉันท์มิตรระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง

Initial
Extraction
1.000
.785
1.000
.800
1.000
.809
1.000
.784
1.000
.684

ตารางที ค.27 Total Variance Explained
Component
1
2
3
4
5

Total
3.862
.432
.269
.223
.213

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
77.244
77.244
8.648
85.892
5.388
91.280
4.453
95.733
4.267
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
3.862
77.244
77.244

ตารางที ค.28 Component Matrix
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกลุ่มทีแตกต่ าง
ความสามัคคีระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
ความสนิทสนมต่อกันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
ความเอือเฟื อ เผือแผ่ตอ่ กันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
การติดต่อค้ าขายอย่างฉันท์มิตรระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง

Component 1
.886
.895
.900
.885
.827
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1.5 การดํ า เนิ น การร่ วมเพื อการพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญหา
Action:COLLEC) พิจารณาจาก 1 ดัชนี ดังนี

(Collective

การดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาวัดโดยตรงจากตัวแปรการ
ดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา ซึงประกอบด้ วย 8 ตัวแปร ได้ แก่ การร่ วมดําเนินใน
การพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านปั ญหาเกียวกับอาชีพและรายได้ ภายในชุมชน ด้ านปั ญหาความ
ปลอดภัยในชุมชน ด้ านปั ญหายาเสพติดในชุมชน ด้ า นปั ญหาเกี ยวกั บ โรงเรี ย นในชุ ม ชน ด้ าน
ปั ญหาความประพฤติของผู้นําชุมชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ด้ านปั ญหาความประพฤติของ
ข้ าราชการ ตํารวจ ครู หมอ พยาบาล ฯลฯ ในท้ องถิน ด้ านปั ญหาการไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจาก
หน่วยงานของรัฐ ด้ านปั ญหาการตกตําทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในท้ องถิน เช่น
การ ประพฤติ ป ฏิ บัติ ข องกลุ่ม วัย รุ่ น พระ ฯลฯ ที ไม่ เ หมาะสม และด้ า นปั ญ หาเกี ยวกับ แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งนํา ป่ าไม้ เป็ นต้ น
จากการพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .903 ซึงมากกว่า .5 และเข้ าสู่ 1
จึงพอสรุปว่า ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 13006.083 ได้
ค่า Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
ตารางที ค.29 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.903
13006.083
36
.000

จากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis
สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนดัชนีการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญหา ซึงการวิเคราะห์แบ่งตัวแปรเป็ น 3 กลุม่ โดยกลุม่ ที 1 ประกอบด้ วย การดําเนินการร่วม
เพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านยาเสพติดในชุมชน ด้ านโรงเรี ยนในชุมชน ด้ านการตกตําทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ในท้ องถิ น และด้ านแหล่งทรั พยากรธรรมชาติ กลุ่มที 2
ประกอบด้ วย การดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านความประพฤติของผู้นําชุมชน
ด้ านความประพฤติของข้ าราชการ และด้ านการไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ กลุม่
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ที 3 ประกอบด้ วย การดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านอาชีพและรายได้ ภายใน
ชุมชน และด้ านความปลอดภัยในชุมชนจากนันพิจารณาคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
โดยคํานึงถึงค่า Extraction Communalitiesทีมากทีสุดในแต่ละกลุม่ ทําให้ ได้ 3 ตัวแปร คือ ตัวแปร
การดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านอาชีพและรายได้ ภายในชุมชน ด้ านยาเสพ
ติดในชุมชน และด้ านความประพฤติของข้ าราชการ ซึงมีค่า Extraction Communalitiesเท่ากับ
.928 .849และ .879 ตามลําดับ โดยผลจากการวิเคราะห์ปรากฎดังนี
ตารางที ค.30 Communalities
การร่ วมดําเนินในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
ด้ านปั ญหาเกียวกับอาชีพและรายได้ ภายในชุมชน
ด้ านปั ญหาความปลอดภัยในชุมชน
ด้ านปั ญหายาเสพติดในชุมชน
ด้ านปั ญหาเกียวกับโรงเรี ยนในชุมชน
ด้ านปั ญหาความประพฤติของผู้นําชุมชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท.
ด้ านปั ญหาความประพฤติของข้ าราชการ ตํารวจ ครู หมอ พยาบาล ฯลฯ ในท้ องถิน
ด้ านปั ญหาการไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ
ด้ านปั ญหาการตกตําทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในท้ องถิน เช่น การ
ประพฤติปฏิบตั ิของกลุม่ วัยรุ่น พระ ฯลฯ ทีไม่เหมาะสม
ด้ านปั ญหาเกียวกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งนํา ป่ าไม้ เป็ นต้ น

Initial Extraction
1.000
.928
1.000
.846
1.000
.849
1.000
.809
1.000
.829
1.000
.879
1.000
.849
1.000

.720

1.000

.734

ตารางที ค.31 Total Variance Explained
Compone
nt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total
4.834
1.574
1.034
.497
.284
.251
.237
.178
.109

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
64.822
64.822
11.494
76.317
6.378
82.695
5.522
88.217
3.160
91.377
2.794
94.171
2.639
96.809
1.980
98.790
1.210
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
5.834
64.822
64.822
1.034
11.494
76.317
.574
6.378
82.695
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ตารางที ค.32 Component Matrix
การดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
ด้ านปั ญหาเกียวกับอาชีพและรายได้ ภายในชุมชน
ด้ านปั ญหาความปลอดภัยในชุมชน
ด้ านปั ญหายาเสพติดในชุมชน
ด้ านปั ญหาเกียวกับโรงเรี ยนในชุมชน
ด้ านปั ญหาความประพฤติของผู้นําชุมชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท.
ด้ านปั ญหาความประพฤติของข้ าราชการ ตํารวจ ครู หมอ พยาบาล ฯลฯ
ในท้ องถิน
ด้ านปั ญหาการไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ
ด้ านปั ญหาการตกตําทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในท้ องถิน
เช่น การประพฤติปฏิบตั ิของกลุม่ วัยรุ่น พระ ฯลฯ ทีไม่เหมาะสม
ด้ านปั ญหาเกียวกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งนํา ป่ าไม้ เป็ นต้ น

Component
1
2
.667
.359
.782
.484
.814
.390
.820
.283
.857
-.297

3
.594
-.028
-.184
-.236
.081

.844

-.379

.153

.827

-.388

.125

.807

-.171

-.197

.813

-.165

-.214

2. การคัดเลือกตัวแปรทุนทางสังคมกับการดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
ตามกรอบแนวคิดของ Putnam (2000)
2.1 ทุนความผูกผันทางสังคม (Bonding Social Capital : BOND)
ทุนความผูกผันทางสังคมเป็ นความผูกพันระหว่างคนทีต้ องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน
หรื อมีปัญหาร่ วมกัน อาทิ คนในครอบครัวเดียวกัน หรื อเพือนสนิท ซึงพิจารณาจากดัชนี 3 ดัชนี
ดังนี
1) ดัชนีระดับสนทนาพูดคุยกับกลุ่มเพือนทีสนิท ประกอบด้ วย 2 ตัวแปร
ได้ แก่ จํานวนเรื องทีสนทนาในกลุม่ เพือนสนิท และจํานวนครังทีสนทนากับเพือนสนิท
จากการพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .5 และเข้ าสู่ 1 จึงพอสรุปว่า
ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 405.190 ได้ ค่า
Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
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ตารางที ค.33 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.500
405.190
1
.000

ผลจากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis
ทําให้ สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนดัชนีประสิทธิผลของผู้นํา ได้ 1 ตัวแปร คือ
จํานวนครังทีสนทนากับเพือนสนิท ซึงพิจารณาจากค่า Extraction Communalities เท่ากับ .747 ที
มากทีสุด และให้ ความหมายทีใกล้ เคียงกับตัวแปรทีต้ องการ โดยผลจากการวิเคราะห์ปรากฎดังนี
ตารางที ค.34 Communalities
ระดับสนทนาพูดคุยกับกลุ่มเพือนทีสนิท
จํานวนเรื องทีสนทนาในกลุม่ เพือนสนิท
จํานวนครังทีสนทนากับเพือนสนิท

Initial
1.000
1.000

Extraction
.747
.747

ตารางที ค.35 Total Variance Explained
Component
1
2

Initial Eigenvalues
Total % of Variance Cumulative %
1.493
74.655
74.655
.507
25.345
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
1.493
74.655
74.655

ตารางที ค.36 Component Matrix
ระดับสนทนาพูดคุยกับกลุ่มเพือนทีสนิท
จํานวนเรื องทีสนทนาในกลุม่ เพือนสนิท
จํานวนครังทีสนทนากับเพือนสนิท

Component1
.864
.864

หมายเหตุ ดัชนีนีเมือคัดเลือกตัวแปรได้ แล้ ว ผู้จดั ทําได้ แปลงค่าจากจํานวนครังที
ครังทีสนทนากับเพือนสนิทเป็ นระดับสนทนากับเพือนสนิท โดยมีคะแนนอยูใ่ นช่วง1-5
2) ดัชนีการให้ ความช่ วยเหลือภายในกลุ่มเพือน ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร
ได้ แก่ จํานวนเพือนทีท่านคิดว่า ท่านสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวของเพือนได้ เมือเพือนไม่อยู่
บ้ าน จํานวนเพือนทีท่านคิดว่า ท่านสามารถช่วยเหลือด้ านการงานของเพือนได้ จํานวนเพือนทีท่าน
คิดว่า ท่านสามารถเป็ นทีปรึกษาหารื อปั ญหาภายในครอบครัวของเพือนได้ และจํานวนเพือนที
ท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือด้ านการเงินได้
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จากการพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .787 และเข้ าสู่ 1 จึงพอสรุปว่า
ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 1302.077 ได้ คา่
Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
ตารางที ค.37 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.787
1302.077
6
.000

ผลจากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis
ทําให้ สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนดัชนีประสิทธิผลของผู้นํา ได้ 1 ตัวแปร คือ
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่า ท่านสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวของเพือนได้ เมือเพือนไม่อยูบ่ ้ าน ซึง
พิจารณาจากค่า Extraction Communalities ทีมากทีสุด ซึงเท่ากับ .694 โดยผลจากการวิเคราะห์
ปรากฎดังนี
ตารางที ค.38 Communalities
การให้ ความช่ วยเหลือภายในกลุ่มเพือน
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่า ท่านสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวของเพือน
ได้ เมือเพือนไม่อยูบ่ ้ าน
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่า ท่านสามารถช่วยเหลือด้ านการงานของเพือนได้
จํานวนเพือนทีท่านคิด ท่านสามารถเป็ นทีปรึกษาหารื อปั ญหาภายใน
ครอบครัวของเพือนได้
ถ้ าเพือนของท่านต้ องการเงินจํานวนหนึง จํานวนเพือนทีท่านคิดว่า
สามารถช่วยเหลือด้ านการเงินได้

Initial

Extraction

1.000

.694

1.000

.538

1.000

.689

1.000

.602
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ตารางที ค.39 Total Variance Explained
Component
1
2
3
4

Total
2.523
.589
.518
.370

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings
% of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
63.075
63.075 2.523
63.075
63.075
14.718
77.792
12.957
90.750
9.250
100.000

ตารางที ค.40 Component Matrix
การให้ ความช่ วยเหลือภายในกลุ่มเพือน
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่า ท่านสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวของเพือนได้ เมือ
เพือนไม่อยูบ่ ้ าน
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่า ท่านสามารถช่วยเหลือด้ านการงานของเพือนได้
จํานวนเพือนทีท่านคิด ท่านสามารถเป็ นทีปรึกษาหารื อปั ญหาภายในครอบครัว
ของเพือนได้
ถ้ าเพือนของท่านต้ องการเงินจํานวนหนึง จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถ
ช่วยเหลือด้ านการเงินได้

Component 1
.833
.733
.830
.776

หมายเหตุ ดัชนีนีเมือคัดเลือกตัวแปรได้ แล้ ว ผู้จดั ทําได้ แปลงค่าจากจํานวนเพือน
ทีสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวของเพือนได้ เมือเพือนไม่อยู่บ้านเป็ นระดับการให้ ความช่วยเหลือ
เพือนในการดูแลครอบครัวของเพือน เมือเพือนไม่อยูบ่ ้ านโดยมีคะแนนอยูใ่ นช่วง1-5
3) ดัชนีระดับการได้ รับความช่ วยเหลือจากเพือน ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร
ได้ แก่ จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวท่านได้ เมือท่านไม่อยูบ่ ้ าน จํานวน
เพื อนที ท่ า นคิ ด ว่ า สามารถช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการงานของท่ า นได้ จํ า นวนเพื อนที ท่ า นสามารถ
ปรึ กษาหารื อปั ญหาภายในครอบครัวของท่านได้ และจํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือ
ด้ านการเงินท่านได้
จากการพิจารณาค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .766 และเข้ าสู่ 1 จึงพอสรุปว่า
ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
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สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 952.832 ได้ ค่า
Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
ตารางที ค.41 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.766
952.832
6
.000

จากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis ซึง
เมือพิจารณาจากกลุม่ Component พบว่าแบ่งตัวแปรได้ 1 กลุม่ จากนันพิจารณาค่า Extraction
Communalitiesของตัวแปรทีมากทีสุด ทําให้ สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทน
ดัชนีการได้ รับความช่วยเหลือจากกลุม่ ทีเป็ นสมาชิก 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรจํานวนเพือนทีท่านคิดว่า
สามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวท่าน เมือท่านไม่อยู่บ้าน ซึงมีค่า Extraction Communalities
เท่ากับ .651 โดยผลจากการวิเคราะห์ปรากฎดังนี
ตารางที ค.42 Communalities
การได้ รับความช่ วยเหลือจากเพือน
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวท่านได้
เมือท่านไม่อยูบ่ ้ าน
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือด้ านการงานของท่านได้
จํานวนเพือนทีท่านสามารถปรึกษาหารื อปั ญหาภายในครอบครัว
ของท่านได้
ถ้ าท่านต้ องการเงินจํานวนหนึง จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถ
ช่วยเหลือด้ านการเงินท่านได้

Initial

Extraction

1.000

.651

1.000

.525

1.000

.555

1.000

.612

ตารางที ค.43 Total Variance Explained
Component Total
1
2.342
2
.660
3
.538
4
.461

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
58.549
58.549
16.499
75.047
13.440
88.487
11.513
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
2.342
58.549
58.549
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ตารางที ค.44 Component Matrix
การได้ รับความช่ วยเหลือจากเพือน
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวท่านได้ เมือท่านไม่อยู่บ้าน
จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือด้ านการงานของท่านได้
จํานวนเพือนทีท่านสามารถปรึกษาหารื อปั ญหาภายในครอบครัวของท่านได้
ถ้ าท่านต้ องการเงินจํานวนหนึง จํานวนเพือนทีท่านคิดว่าสามารถช่วยเหลือด้ าน
การเงินท่านได้

Component1
.807
.724
.745
.782

หมายเหตุ ดัชนีนีเมือคัดเลือกตัวแปรได้ แล้ ว ผู้จดั ทําได้ แปลงค่าจากจํานวนเพือนทีท่านคิด
ว่าสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวท่านได้ เมือท่านไม่อยู่บ้านเป็ นระดับการได้ รับความช่วยเหลือ
จากเพือนในการดูแลครอบครัว เมือท่านไม่อยูบ่ ้ าน โดยมีคะแนนอยูใ่ นช่วง1-5
2.2 ทุนสะพานเชือมต่ อทางสังคม (Bridging Social Capital : BRIDGE)
ทุนสะพานเชือมต่อทางสังคม เป็ นการรวมตัวของคนหรื อรวมกลุม่ ทีมีความใกล้ ชิดกันแต่ไม่
มากเหมื อนดังเช่นทุนความผูกพันทางสังคม ทังนี เป็ นความผูกพันทีพิจารณาจากภายนอก ซึง
พิจารณาจากดัชนี 3 ดัชนี ดังนี
1) ดัชนีการได้ รับความช่ วยเหลือจากกลุ่มทีเป็ นสมาชิก ประกอบด้ วย 5 ตัว
แปร ได้ แก่ การช่วยเหลือสมาชิกด้ านการเพิมรายได้ การเพิมผลผลิต การพัฒนาด้ านความรู้
ความสามารถด้ านอาชีพ ด้ านเงินทุน และการเจรจาต่อรองกับกลุม่ อืน/บุคคลอืน เมือมีปัญหาด้ าน
อาชีพ การงาน ซึงได้ พิจารณาคัดเลือกตัวแปรที เหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนดัชนี การได้ รับความ
ช่วยเหลือจากกลุม่ ทีเป็ นสมาชิกได้ กล่าวไปแล้ วในการคัดเลือกตัวแปรของเครื อข่าย (Network) ซึง
ผลคัดเลือกได้ 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรการช่วยเหลือด้ านเพิมผลผลิต
2) ดัชนีระดับการประสานงานภายในกลุ่ม ประกอบด้ วย 1 ตัวแปร จึงไม่
จําเป็ นต้ องคัดเลือกเลือกตัวแปร สามารถนําเอาไปว้ วเคราะห์ได้ เลย
3) ดัชนีการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจภายในกลุ่ม ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร
ได้ แก่ ระดับความเหมาะสมด้ านจํานวนสมาชิกทีเข้ าร่วมประชุมในแต่ละครัง ระดับความเหมาะสม
ด้ านการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแสดงความคิดเห็น ระดับความเหมาะสมด้ านวิธีการทีให้ สมาชิกมี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ความเหมาะสมด้ านบทบาทของประธานในทีประชุม และระดับความ
เหมาะสมด้ านจํานวนสมาชิกทีเข้ าร่วมประชุมในแต่ละครัง
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จากการพิจารณค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ทีใช้ วดั ความ
เหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Anaysis ในทีนีได้ คา่ .866 ซึงมากกว่า .5 และเข้ าสู่ 1
จึงพอสรุปว่า ข้ อมูลทีมีอยูเ่ หมาะสมทีจะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1 : ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิตทิ ดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 5008.611 ได้ คา่
Significance = .000 ซึงน้ อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ตอ่ ไป
ตารางที ค.21 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.866
500.8.611
10
.000

จากการวิเคราะห์ Factor Analysis โดยวิธี Principal Component Analysis ซึง
เมือพิจารณาจากกลุม่ Component พบว่าแบ่งตัวแปรได้ 1 กลุม่ จากนันพิจารณาค่า Extraction
Communalitiesของตัวแปรทีมากทีสุด ทําให้ สามารถคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทน
ดัชนีการมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจภายในกลุ่ม 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรความเหมาะสมด้ านวิธีการทีให้
สมาชิกมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ซึงมีคา่ Extraction Communalitiesเท่ากับ .747 โดยผลจากการ
วิเคราะห์ปรากฎดังนี
ตารางที ค.22 Communalities
การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจภายในกลุ่ม
ความเหมาะสมด้ านจํานวนสมาชิกทีเข้ าร่วมประชุมในแต่ละครัง
ความเหมาะสมด้ านการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแสดงความคิดเห็น
ความเหมาะสมด้ านวิธีการทีให้ สมาชิกมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ความเหมาะสมด้ านบทบาทของประธานในทีประชุม
ความเหมาะสมด้ านจํานวนสมาชิกทีเข้ าร่วมประชุมในแต่ละครัง

Initial
Extraction
1.000
.593
1.000
.738
1.000
.747
1.000
.723
1.000
.719

ตารางที ค.23 Total Variance Explained
Component
1
2

Initial Eigenvalues
Total % of Variance Cumulative %
3.521
70.425
70.425
.520
10.390
80.815

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
3.521
70.425
70.425
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ตารางที ค.23 (ต่ อ)
Component
3
4
5

Initial Eigenvalues
Total % of Variance Cumulative %
.409
8.172
88.987
.295
5.908
94.895
.255
5.105
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %

ตารางที ค.24 Component Matrix
การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจภายในกลุ่ม
ความเหมาะสมด้ านจํานวนสมาชิกทีเข้ าร่วมประชุมในแต่ละครัง
ความเหมาะสมด้ านการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแสดงความคิดเห็น
ความเหมาะสมด้ านวิธีการทีให้ สมาชิกมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ความเหมาะสมด้ านบทบาทของประธานในทีประชุม
ความเหมาะสมด้ านจํานวนสมาชิกทีเข้ าร่วมประชุมในแต่ละครัง

Component 1
.770
.859
.864
.850
.848

2.3 ทุนเชือมโยงทางสังคม (Linking Social Capital : LINK)
ทุนเชือมโยงทางสังคมเป็ นการเชือมโยงทีแผ่กระจายไปในกลุม่ คนทีมีความแตกต่างกันโดย
สินเชิง ซึงเป็ นความผูกพันทีพิจารณาจากภายนอก แต่มีวงทีกว้ างมากกว่า โดยเป็ นการเชือมโยง
ระหว่างกลุ่ม/ชุมชน ที ช่วยให้ ชุมชนสามารถเข้ าถึงทรัพยากรและข้ อมูลข่าวสารที แตกต่างและ
หลากหลายมากขึน โดยพิจารณาใน 3 ดัชนี ดังนี
1) ดัชนีความสัมพันธ์ ระหว่ างกลุ่มทีแตกต่ าง ประกอบด้ วย 5 ตัวแปร ได้ แก่
ความสามัคคีระหว่างกลุ่มทีมีความแตกต่าง ความสนิทสนมต่อกันระหว่างกลุ่มทีมีความแตกต่าง
ความเอือเฟื อ เผือแผ่ต่อกันระหว่างกลุ่มที มีความแตกต่าง ความร่ วมมือในกิ จกรรมของชุมชน
ระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง และการติดต่อค้ าขายอย่างฉันท์มิตรระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
ซึงได้ พิจารณาคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ทีแตกต่าง ได้
กล่าวไปแล้ วในการคัดเลือกตัวแปรของเครื อข่าย (Network) ซึงผลคัดเลือกได้ 1 ตัวแปร คือ ความ
เอือเฟื อ เผือแผ่ตอ่ กันระหว่างกลุม่ ทีมีความแตกต่าง
ดัชนี การเข้ าร่ วมชุ มนุ มทางการเมืองและการประชุ มสาธารณะ
2)
ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร ได้ แก่ การเข้ าร่ วมฟั งการปราศัยของนักการเมือง การเข้ าร่ วมชีแจง
ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชน การเข้ าพบปะ พูดคุยกับนักการเมืองท้ องถิน (อบต.
อบจ. เป็ นต้ น) และการเข้ าร่วมประท้ วงความไม่ยตุ ธิ รรมในชุมชน ซึงการพิจารณาคัดเลือกตัวแปรที
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เหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนดัชนีการเข้ าร่วมชุมนุมทางการเมืองและการประชุมสาธารณะ ได้ กล่าว
ไปแล้ วในการคัดเลือกตัวแปรของสถาบันทางสังคม (Institution) ซึงผลคัดเลือกได้ 1 ตัวแปร คือ
การเข้ าร่วมชีแจง ร้ องเรี ยน เกียวกับปั ญหาส่วนรวมของชุมชน
3) ดัชนีการต้ อนรั บและปฏิบัตใิ นชุมชน (ไม่ กีดกัน) ประกอบด้ วย 8 ตัวแปร
ได้ แก่ การต้ อนรับและปฏิบัติในชุมชนกับบุคคลที มีอาชี พแตกต่างกัน การเงินแต่ต่างกัน ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน อายุแตกต่างกัน เชือชาติแตกต่างกัน ศาสนาแตกต่างกัน และภาษาพูด
แตกต่างกัน ซึงการพิจารณาคัดเลือกตัวแปรที เหมาะสมเป็ นตัวแปรแทนดัชนี การต้ อนรั บและ
ปฏิบตั ใิ นชุมชน(ไม่กีดกัน) ได้ กล่าวไปแล้ วในการคัดเลือกตัวแปรของสถาบันทางสังคม (Institution)
ซึงผลคัดเลือกได้ 1 ตัวแปร คือ การต้ อนรับและปฏิบตั ิในชุมชนกับบุคคลทีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน
2.4 การดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา (Collective Action :
COLLEC) พิจารณาจาก 1 ดัชนี ดังนี
การดําเนินการร่ วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาวัดโดยตรงจากตัวแปรการ
ดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา ซึงประกอบด้ วย 8 ตัวแปร ได้ แก่ การร่วมดําเนินใน
การพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านปั ญหาเกียวกับอาชีพและรายได้ ภายในชุมชน ด้ านปั ญหาความ
ปลอดภัยในชุมชน ด้ านปั ญหายาเสพติดในชุมชน ด้ านปั ญหาเกียวกับโรงเรี ยนในชุมชน ด้ านปั ญหา
ความประพฤติ ข องผู้นํ า ชุม ชน เช่ น กํ า นัน ผู้ใ หญ่ บ้ า น อปท. ด้ า นปั ญ หาความประพฤติ ข อง
ข้ าราชการ ตํารวจ ครู หมอ พยาบาล ฯลฯ ในท้ องถิน ด้ านปั ญหาการไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจาก
หน่วยงานของรัฐ ด้ านปั ญหาการตกตําทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในท้ องถิน เช่น
การ ประพฤติป ฏิ บัติ ข องกลุ่ม วัย รุ่ น พระ ฯลฯ ที ไม่เ หมาะสม และด้ า นปั ญ หาเกี ยวกับ แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งนํา ป่ าไม้ เป็ นต้ น ซึงการพิจารณาคัดเลือกตัวแปรทีเหมาะสมเป็ น
ตัวแปรแทนดัชนีการเข้ าร่ วมชุมนุมทางการเมืองและการประชุมสาธารณะได้ กล่าวไปแล้ วในการ
คัดเลือกตัวแปรของการดําเนินการร่วม (Collective Action) ซึงผลคัดเลือกได้ 3 ตัวแปร คือ ตัว
แปรการดําเนินการร่วมเพือการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาด้ านอาชีพและรายได้ ภายในชุมชน ด้ านยา
เสพติดในชุมชน และด้ านความประพฤติของข้ าราชการ
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The following lines were read from file
C:\Users\PATTANAPONG\Desktop\WORK\SOCCAP.Spl:
Raw Data from file SOCCAP.PSF
Latent Variables
HUMCAP SOCCAP KNOW_MG FINCAP PHYCAP DEVELOP
Relationship
WORK HUM = HUMCAP
PUBLIC POLITIC GROUP = SOCCAP
SHARE DATA = KNOW_MG
INDUS EXPAND = FINCAP
INFLA STRUC = PHYCAP
GROWTH POVERTY GAP = DEVELOP
DEVELOP = HUMCAP
KNOW_MG = HUMCAP
KNOW_MG = SOCCAP
DEVELOP = KNOW_MG
DEVELOP = PHYCAP
DEVELOP = FINCAP
Lisrel Output: ND=2 AD=OFF EF
Path Diagram
End of Problem
Covariance Matrix

SHARE
DATA
GROWTH
POVERTY
GAP
WORK
HUM
GROUP
PUBLIC
POLITIC
INDUS
EXPAND

SHARE
-------1.55
0.46
0.03
0.04
-0.08
-0.13
0.09
0.58
0.85
0.00
-0.01
0.07

DATA
--------

GROWTH
--------

POVERTY
--------

GAP
--------

WORK
--------

1.27
0.06
-0.28
-0.19
0.16
0.07
0.75
1.25
-0.01
0.01
0.20

0.14
0.01
-0.02
0.05
-0.03
0.07
-0.03
0.00
0.02
0.23

0.91
0.31
-0.40
-0.21
0.25
0.49
-0.05
-0.04
-0.18

0.58
-0.25
-0.09
0.22
0.18
-0.02
-0.02
-0.28

0.56
0.13
-0.46
-0.40
0.02
0.04
0.55
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STRUC
INFLA

-0.02
0.00

-0.05
-0.01

0.11
-0.01

1.12
0.05

0.09
0.03

-0.54
-0.01

GROUP
--------

PUBLIC
--------

POLITIC
--------

INDUS
--------

EXPAND
--------

1.96
1.87
-0.06
-0.05
-0.20
-0.25
0.01

5.51
-0.07
-0.03
-0.22
1.28
0.06

0.02
0.00
-0.04
0.01
-0.01

0.02
0.07
-0.02
0.00

3.69
-0.52
-0.05

FINCAP
-------0
0
0
0
0
9
10
0
0

PHYCAP
-------0
0
0
0
0
0
0
11
12

FINCAP
-------0
17

PHYCAP
-------0
18

Covariance Matrix

HUM
GROUP
PUBLIC
POLITIC
INDUS
EXPAND
STRUC
INFLA

HUM
-------0.40
-0.12
-0.03
0.01
0.01
-0.11
-0.15
-0.02

Covariance Matrix

STRUC
INFLA

STRUC
-------8.94
0.00

INFLA
-------0.06

Parameter Specifications
LAMBDA-Y

SHARE
DATA
GROWTH
POVERTY
GAP

KNOW_MG
-------0
1
0
0
0

DEVELOP
-------0
0
0
2
3

LAMBDA-X

WORK
HUM
GROUP
PUBLIC
POLITIC
INDUS
EXPAND
STRUC
INFLA

HUMCAP
-------4
5
0
0
0
0
0
0
0

SOCCAP
-------0
0
6
7
8
0
0
0
0

BETA

KNOW_MG
DEVELOP

KNOW_MG
-------0
13

DEVELOP
-------0
0

GAMMA

KNOW_MG
DEVELOP

HUMCAP
-------14
16

SOCCAP
-------15
0
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PHI
SOCCAP
--------

FINCAP
--------

PHYCAP
--------

0
21
23

0
24

0

DATA
-------28

GROWTH
-------29

POVERTY
-------30

GAP
-------31

HUM
-------33

GROUP
-------34

PUBLIC
-------35

POLITIC
-------36

EXPAND
STRUC
--------------38
39
Number of Iterations =140

INFLA
-------0

HUMCAP
SOCCAP
FINCAP
PHYCAP

HUMCAP
-------0
19
20
22

PSI
KNOW_MG
-------25

DEVELOP
-------26

THETA-EPS
SHARE
-------27
THETA-DELTA
WORK
-------32
THETA-DELTA

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
LAMBDA-Y
KNOW_MG
-------0.46

DEVELOP
-------- -

DATA

1.02
(0.39)
2.63

- -

GROWTH

- -

0.05

POVERTY

- -

-0.69
(0.64)
-1.07

GAP

- -

-0.43
(0.41)
-1.06

SHARE

LAMBDA-X

WORK

HUM

HUMCAP
-------0.66
(0.08)
8.41

SOCCAP
-------- -

FINCAP
-------- -

PHYCAP
-------- -

0.20
(0.08)
2.63

- -

- -

- -

INDUS
-------37
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GROUP

- -

1.21
(0.15)
8.25

- -

- -

PUBLIC

- -

1.58
(0.26)
6.12

- -

- -

POLITIC

- -

-0.04
(0.02)
-2.36

- -

- -

INDUS

- -

- -

0.08
(0.02)
3.75

- -

EXPAND

- -

- -

0.91
(0.27)
3.32

- -

STRUC

- -

- -

- -

-0.42
(0.48)
-0.87

INFLA

- -

- -

- -

-0.16
(0.03)
-5.44

KNOW_MG
-------- -

DEVELOP
-------- -

0.24
(0.29)
0.83

- -

BETA

KNOW_MG
DEVELOP

GAMMA

KNOW_MG

DEVELOP

HUMCAP
-------0.76
(0.34)
2.23

SOCCAP
-------1.04
(0.43)
2.40

FINCAP
-------- -

PHYCAP
-------- -

1.22
(1.34)
0.91

- -

-0.55
(0.94)
-0.58

0.41
(0.44)
0.92

Covariance Matrix of ETA and KSI

KNOW_MG
DEVELOP
HUMCAP
SOCCAP
FINCAP
PHYCAP

KNOW_MG
-------1.00
0.38
0.21
0.64
0.23
0.04

DEVELOP
--------

HUMCAP
--------

SOCCAP
--------

FINCAP
--------

PHYCAP
--------

1.00
0.91
-0.33
0.63
0.52

1.00
-0.53
0.82
0.21

1.00
-0.38
-0.11

1.00
0.27

1.00
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PHI
HUMCAP
-------1.00

SOCCAP
--------

SOCCAP

-0.53
(0.12)
-4.53

1.00

FINCAP

0.82
(0.17)
4.86

-0.38
(0.19)
-2.05

1.00

PHYCAP

0.21
(0.19)
1.10

-0.11
(0.19)
-0.61

0.27
(0.26)
1.05

HUMCAP

FINCAP
--------

PHYCAP
--------

1.00

PSI
Note: This matrix is diagonal.
KNOW_MG
-------0.18
(0.28)
0.63

DEVELOP
--------0.07
(0.34)
-0.20

Squared Multiple Correlations for Structural Equations
KNOW_MG
-------0.82

DEVELOP
-------1.07

Squared Multiple Correlations for Reduced Form
KNOW_MG
-------0.82

DEVELOP
-------1.06

Reduced Form

KNOW_MG

DEVELOP

HUMCAP
-------0.76
(0.34)
2.23

SOCCAP
-------1.04
(0.43)
2.40

FINCAP
-------- -

PHYCAP
-------- -

1.40
(1.51)
0.93

0.25
(0.30)
0.82

-0.55
(0.94)
-0.58

0.41
(0.44)
0.92

DATA
-------0.23
(0.28)
0.83

GROWTH
-------0.14
(0.02)
6.06

POVERTY
-------0.43
(0.12)
3.74

THETA-EPS
SHARE
-------1.34
(0.23)
5.88

GAP
-------0.40
(0.07)
5.33

Squared Multiple Correlations for Y - Variables
SHARE
-------0.13

DATA
-------0.82

GROWTH
-------0.02

POVERTY
-------0.52

GAP
-------0.32
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THETA-DELTA
WORK
-------0.12
(0.06)
2.05

HUM
-------0.36
(0.06)
5.97

GROUP
-------0.49
(0.19)
2.59

STRUC
-------8.76
(1.47)
5.97

INFLA
-------0.03
(0.00)
3.47

PUBLIC
-------3.01
(0.58)
5.19

POLITIC
-------0.02
(0.00)
5.99

INDUS
-------0.01
(0.00)
3.95

THETA-DELTA
EXPAND
-------2.86
(0.57)
5.03

Squared Multiple Correlations for X - Variables
WORK
-------0.79

HUM
-------0.10

GROUP
-------0.75

PUBLIC
-------0.45

POLITIC
-------0.08

INDUS
-------0.33

Squared Multiple Correlations for X - Variables
EXPAND
-------0.22

STRUC
-------0.02

INFLA
-------0.45

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 66
Minimum Fit Function Chi-Square = 106.61 (P = 0.0011)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 94.89 (P = 0.011)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 28.89
90 Percent Confidence Interval for NCP = (6.93 ; 58.84)
Minimum Fit Function Value = 1.44
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.39
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.094 ; 0.80)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.077
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.038 ; 0.11)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.11
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.34
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.04 ; 2.74)
ECVI for Saturated Model = 2.84
ECVI for Independence Model = 4.83
Chi-Square for Independence Model with 91 Degrees of Freedom = 329.18
Independence AIC = 357.18
Model AIC = 172.89
Saturated AIC = 210.00
Independence CAIC = 403.62
Model CAIC = 302.27
Saturated CAIC = 558.34
Normed Fit Index (NFI) = 0.68
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.76
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.49
Comparative Fit Index (CFI) = 0.83
Incremental Fit Index (IFI) = 0.85
Relative Fit Index (RFI) = 0.55
Critical N (CN) = 67.38
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Root Mean Square Residual (RMR) = 0.19
Standardized RMR = 0.097
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.85
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.75
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.53

Total and Indirect Effects
Total Effects of KSI on ETA

KNOW_MG

DEVELOP

HUMCAP
-------0.76
(0.34)
2.23

SOCCAP
-------1.04
(0.43)
2.40

FINCAP
-------- -

PHYCAP
-------- -

1.40
(1.51)
0.93

0.25
(0.30)
0.82

-0.55
(0.94)
-0.58

0.41
(0.44)
0.92

Indirect Effects of KSI on ETA

KNOW_MG
DEVELOP

HUMCAP
-------- -

SOCCAP
-------- -

FINCAP
-------- -

PHYCAP
-------- -

0.18
(0.22)
0.82

0.25
(0.30)
0.82

- -

- -

Total Effects of ETA on ETA

KNOW_MG

KNOW_MG
-------- -

DEVELOP
-------- -

DEVELOP

0.24
- (0.29)
0.83
Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is
Total Effects of ETA on Y
KNOW_MG
-------0.46

DEVELOP
-------- -

DATA

1.02
(0.39)
2.63

- -

GROWTH

0.01
(0.01)
0.83

0.05

POVERTY

-0.16
(0.13)
-1.29

-0.69
(0.64)
-1.07

GAP

-0.10
(0.08)
-1.27

-0.43
(0.41)
-1.06

SHARE

0.057
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Indirect Effects of ETA on Y

SHARE

KNOW_MG
-------- -

DEVELOP
-------- -

DATA

- -

- -

GROWTH

0.01
(0.01)
0.83

- -

POVERTY

-0.16
(0.13)
-1.29

- -

GAP

-0.10
(0.08)
-1.27

- -

Total Effects of KSI on Y
HUMCAP
-------0.35
(0.16)
2.23

SOCCAP
-------0.48
(0.20)
2.40

FINCAP
-------- -

PHYCAP
-------- -

DATA

0.77
(0.17)
4.43

1.06
(0.18)
5.80

- -

- -

GROWTH

0.07
(0.08)
0.93

0.01
(0.02)
0.82

-0.03
(0.05)
-0.58

0.02
(0.02)
0.92

POVERTY

-0.97
(0.55)
-1.77

-0.17
(0.14)
-1.26

0.38
(0.55)
0.68

-0.28
(0.17)
-1.69

GAP

-0.60
(0.35)
-1.71

-0.11
(0.09)
-1.24

0.23
(0.35)
0.68

-0.17
(0.11)
-1.64

SHARE

Time used:

0.109 Seconds
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The following lines were read from file H:\THESIS\DATA
SCREN\OSTROM.Spl:
PATH ANALYSIS
Raw Data from file OSTROM.PSF
Latent Variables
NETWORK TRUST TRUSTW INSTI COLLEC
Relationship
UNITY G_HELP = NETWORK
TRUST1 TRUST2 = TRUST
TRUSTW1 TRUSTW2 = TRUSTW
COLLEC1 COLLEC2 COLLEC3 = COLLEC
POLITIC WELCOM = INSTI
COLLEC = TRUST
TRUST = NETWORK
TRUST = TRUSTW
TRUST = INSTI
Lisrel Output: ND=2 EF
Path Diagram
End of Problem
PATH ANALYSIS
Covariance Matrix

TRUST1
TRUST2
COLLEC1
COLLEC2
COLLEC3
UNITY
G_HELP
WELCOM
POLITIC
TRUSTW1
TRUSTW2

TRUST1
-------0.82
0.26
0.09
0.11
0.09
0.05
0.05
0.03
0.05
0.07
0.06

TRUST2
--------

COLLEC1
--------

COLLEC2
--------

COLLEC3
--------

UNITY
--------

1.02
0.12
0.13
0.12
0.12
0.10
-0.01
0.07
0.07
0.06

0.38
0.29
0.25
0.07
0.09
0.05
0.05
0.05
0.04

0.37
0.25
0.06
0.08
0.04
0.04
0.07
0.05

0.40
0.05
0.07
0.02
0.02
0.05
0.04

0.73
0.42
0.04
0.04
0.06
0.04
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Covariance Matrix

G_HELP
WELCOM
POLITIC
TRUSTW1
TRUSTW2

G_HELP
-------0.73
0.03
0.05
0.06
0.05

WELCOM
--------

POLITIC
--------

TRUSTW1
--------

TRUSTW2
--------

0.41
0.10
0.10
0.10

0.32
0.17
0.16

0.40
0.36

0.38

COLLEC2
-------22

COLLEC3
-------23

PATH ANALYSIS
Parameter Specifications
LAMBDA-Y

TRUST1
TRUST2
COLLEC1
COLLEC2
COLLEC3

TRUST
-------0
1
0
0
0

COLLEC
-------0
0
0
2
3

LAMBDA-X

UNITY
G_HELP
WELCOM
POLITIC
TRUSTW1
TRUSTW2

NETWORK
-------4
5
0
0
0
0

TRUSTW
-------0
0
0
0
8
9

INSTI
-------0
0
6
7
0
0

BETA

TRUST
COLLEC

TRUST
-------0
10

COLLEC
-------0
0

GAMMA

TRUST
COLLEC

NETWORK
-------11
0

TRUSTW
-------12
0

INSTI
-------13
0

TRUSTW
--------

INSTI
--------

0
16

0

PHI

NETWORK
TRUSTW
INSTI

NETWORK
-------0
14
15

PSI
TRUST
-------17
THETA-EPS

COLLEC
-------18

TRUST1
-------19

TRUST2
-------20

COLLEC1
-------21

192
THETA-DELTA
UNITY
-------24

G_HELP
-------25

WELCOM
-------26

PATH ANALYSIS

Number of Iterations = 13
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
LAMBDA-Y
TRUST
-------0.44

COLLEC
-------- -

TRUST2

0.53
(0.06)
9.33

- -

COLLEC1

- -

0.53

COLLEC2

- -

0.54
(0.01)
39.95

COLLEC3

- -

0.46
(0.01)
33.91

TRUST1

LAMBDA-X
NETWORK
-------0.63
(0.04)
15.42

TRUSTW
-------- -

INSTI
-------- -

G_HELP

0.67
(0.04)
15.61

- -

- -

WELCOM

- -

- -

0.24
(0.02)
13.42

POLITIC

- -

- -

0.41
(0.02)
19.27

TRUSTW1

- -

0.61
(0.01)
50.74

- -

TRUSTW2

- -

0.59
(0.01)
49.81

- -

UNITY

POLITIC
-------27

TRUSTW1
-------28

TRUSTW2
-------29
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BETA

TRUST

TRUST
-------- -

COLLEC
-------- -

0.48
(0.05)
9.19

- -

COLLEC

GAMMA

TRUST

NETWORK
-------0.25
(0.04)
5.85

TRUSTW
-------0.09
(0.06)
1.51

INSTI
-------0.20
(0.07)
2.65

COLLEC

- -

- -

- -

Covariance Matrix of ETA and KSI
COLLEC
--------

NETWORK
--------

TRUSTW
--------

INSTI
--------

1.00
0.14
0.12
0.15

1.00
0.14
0.18

1.00
0.67

1.00

NETWORK
-------1.00

TRUSTW
--------

INSTI
--------

TRUSTW

0.14
(0.03)
4.87

1.00

INSTI

0.18
(0.04)
4.81

0.67
(0.03)
20.60

TRUST
COLLEC
NETWORK
TRUSTW
INSTI

TRUST
-------1.00
0.48
0.30
0.26
0.30

PHI

NETWORK

1.00

PSI
Note: This matrix is diagonal.
TRUST
-------0.84
(0.13)
6.65

COLLEC
-------0.77
(0.05)
16.64

Squared Multiple Correlations for Structural Equations
TRUST
-------0.16

COLLEC
-------0.23

Squared Multiple Correlations for Reduced Form
TRUST
-------0.16

COLLEC
-------0.04
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Reduced Form

TRUST

COLLEC

NETWORK
-------0.25
(0.04)
5.85

TRUSTW
-------0.09
(0.06)
1.51

INSTI
-------0.20
(0.07)
2.65

0.12
(0.02)
5.77

0.04
(0.03)
1.51

0.09
(0.04)
2.65

TRUST2
-------0.73
(0.04)
18.41

COLLEC1
-------0.10
(0.01)
16.36

THETA-EPS
TRUST1
-------0.63
(0.03)
20.78

COLLEC2
-------0.08
(0.01)
12.92

COLLEC3
-------0.18
(0.01)
24.88

Squared Multiple Correlations for Y - Variables
TRUST1
-------0.23

TRUST2
-------0.28

COLLEC1
-------0.74

COLLEC2
-------0.79

COLLEC3
-------0.54

G_HELP
-------0.28
(0.05)
5.26

WELCOM
-------0.35
(0.01)
27.01

POLITIC
-------0.15
(0.02)
9.31

TRUSTW1
-------0.03
(0.01)
4.20

THETA-DELTA
UNITY
-------0.32
(0.05)
6.67

TRUSTW2
-------0.03
(0.01)
5.72

Squared Multiple Correlations for X - Variables
UNITY
-------0.55

G_HELP
-------0.61

WELCOM
-------0.15

POLITIC
-------0.54

TRUSTW1
-------0.94

TRUSTW2
-------0.92

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 37
Minimum Fit Function Chi-Square = 100.26 (P = 0.00)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 101.41 (P = 0.00)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 64.41
90 Percent Confidence Interval for NCP = (38.20 ; 98.27)
Minimum Fit Function Value = 0.057
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.037
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.022 ; 0.056)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.032
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.024 ; 0.039)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.091
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.076 ; 0.11)
ECVI for Saturated Model = 0.076
ECVI for Independence Model = 4.03
Chi-Square for Independence Model with 55 Degrees of Freedom = 7000.26
Independence AIC = 7022.26
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Model AIC = 159.41
Saturated AIC = 132.00
Independence CAIC = 7093.37
Model CAIC = 346.88
Saturated CAIC = 558.66
Normed Fit Index (NFI) = 0.99
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.66
Comparative Fit Index (CFI) = 0.99
Incremental Fit Index (IFI) = 0.99
Relative Fit Index (RFI) = 0.98
Critical N (CN) = 1042.82

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.015
Standardized RMR = 0.028
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.55
PATH ANALYSIS
Total and Indirect Effects
Total Effects of KSI on ETA

TRUST

COLLEC

NETWORK
-------0.25
(0.04)
5.85

TRUSTW
-------0.09
(0.06)
1.51

INSTI
-------0.20
(0.07)
2.65

0.12
(0.02)
5.77

0.04
(0.03)
1.51

0.09
(0.04)
2.65

Indirect Effects of KSI on ETA

TRUST
COLLEC

NETWORK
-------- -

TRUSTW
-------- -

INSTI
-------- -

0.12
(0.02)
5.77

0.04
(0.03)
1.51

0.09
(0.04)
2.65

Total Effects of ETA on ETA

TRUST
COLLEC

TRUST
-------- -

COLLEC
-------- -

0.48
(0.05)
9.19

- -

Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is
Total Effects of ETA on Y

TRUST1

TRUST
-------0.44

COLLEC
-------- -

0.234
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TRUST2

0.53
(0.06)
9.33

- -

COLLEC1

0.26
(0.03)
9.19

0.53

COLLEC2

0.26
(0.03)
9.23

0.54
(0.01)
39.95

COLLEC3

0.22
(0.02)
9.08

0.46
(0.01)
33.91

Indirect Effects of ETA on Y

TRUST1

TRUST
-------- -

COLLEC
-------- -

TRUST2

- -

- -

COLLEC1

0.26
(0.03)
9.19

- -

COLLEC2

0.26
(0.03)
9.23

- -

COLLEC3

0.22
(0.02)
9.08

- -

Total Effects of KSI on Y
NETWORK
-------0.11
(0.02)
5.85

TRUSTW
-------0.04
(0.03)
1.51

INSTI
-------0.09
(0.03)
2.65

TRUST2

0.13
(0.02)
5.96

0.05
(0.03)
1.52

0.10
(0.04)
2.66

COLLEC1

0.06
(0.01)
5.77

0.02
(0.02)
1.51

0.05
(0.02)
2.65

COLLEC2

0.07
(0.01)
5.78

0.02
(0.02)
1.51

0.05
(0.02)
2.65

COLLEC3

0.06
(0.01)
5.75

0.02
(0.01)
1.51

0.04
(0.02)
2.64

TRUST1

Time used:

0.109 Seconds
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The following lines were read from file H:\THESIS\DATA SCREN\NETWORK5.Spl:
PATH ANALYSIS
Raw Data from file PUTNAM.PSF
Latent Variables
BOND BRIDGE LINK COLLEC
Relationship
TALK F_HELP1 F_HELP2 = BOND
DECIS COOP G_HELP = BRIDGE
UNITY POLITIC WELCOM = LINK
COLLEC1 COLLEC2 COLLEC3 = COLLEC
BRIDGE = BOND
COLLEC = BOND
COLLEC = BRIDGE
COLLEC = LINK
Lisrel Output: ND=2 EF
Path Diagram
End of Problem
PATH ANALYSIS
Covariance Matrix

DECIS
COOP
G_HELP
COLLEC1
COLLEC2
COLLEC3
TALK
F_HELP1
F_HELP2
UNITY
POLITIC
WELCOM

DECIS
-------0.38
0.03
0.10
0.11
0.11
0.09
0.01
0.02
0.01
0.06
0.00
0.03

COOP
--------

G_HELP
--------

COLLEC1
--------

COLLEC2
--------

COLLEC3
--------

0.12
0.02
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.01
0.01

0.80
0.17
0.12
0.10
0.00
-0.01
0.00
0.06
-0.01
0.04

1.15
0.59
0.58
0.04
0.04
0.04
0.13
0.03
0.04

1.03
0.63
0.04
0.07
0.05
0.11
0.02
0.04

1.31
0.04
0.05
0.03
0.07
0.03
0.06
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Covariance Matrix

TALK
F_HELP1
F_HELP2
UNITY
POLITIC
WELCOM

TALK
-------0.20
0.09
0.08
-0.01
0.02
0.01

F_HELP1
--------

F_HELP2
--------

UNITY
--------

POLITIC
--------

WELCOM
--------

0.27
0.17
0.02
-0.01
-0.01

0.22
0.01
-0.01
-0.01

0.34
-0.01
0.04

0.41
0.03

0.21

PATH ANALYSIS
Parameter Specifications
LAMBDA-Y

DECIS
COOP
G_HELP
COLLEC1
COLLEC2
COLLEC3

BRIDGE
-------0
1
2
0
0
0

COLLEC
-------0
0
0
0
3
4

LAMBDA-X

TALK
F_HELP1
F_HELP2
UNITY
POLITIC
WELCOM

BOND
-------5
6
7
0
0
0

LINK
-------0
0
0
8
9
10

BETA

BRIDGE
COLLEC

BRIDGE
-------0
11

COLLEC
-------0
0

GAMMA

BRIDGE
COLLEC

BOND
-------12
13

LINK
-------0
14

PHI

BOND
LINK

BOND
-------0
15

LINK
-------0

PSI
BRIDGE
-------16

COLLEC
-------17
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THETA-EPS
DECIS
-------18

COOP
-------19

G_HELP
-------20

COLLEC1
-------21

COLLEC2
-------22

COLLEC3
-------23

F_HELP1
-------25

F_HELP2
-------26

UNITY
-------27

POLITIC
-------28

WELCOM
-------29

THETA-DELTA
TALK
-------24
PATH ANALYSIS

Number of Iterations = 14
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
LAMBDA-Y
BRIDGE
-------0.31

COLLEC
-------- -

COOP

0.07
(0.02)
3.38

- -

G_HELP

0.33
(0.08)
4.12

- -

COLLEC1

- -

0.73

COLLEC2

- -

0.79
(0.05)
17.48

COLLEC3

- -

0.77
(0.04)
17.19

DECIS

LAMBDA-X
BOND
-------0.21
(0.01)
15.01

LINK
-------- -

F_HELP1

0.45
(0.02)
25.61

- -

F_HELP2

0.37
(0.02)
23.74

- -

UNITY

- -

0.31
(0.05)
5.58

POLITIC

- -

0.03
(0.03)
0.92

WELCOM

- -

0.14
(0.03)
5.06

TALK
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BETA
BRIDGE
-------- -

COLLEC
-------- -

0.36
(0.09)
4.01
GAMMA

- -

BOND
-------0.09
(0.06)
1.57

LINK
-------- -

0.11
(0.04)
2.50

0.36
(0.07)
4.97

BRIDGE
COLLEC

BRIDGE

COLLEC

Covariance Matrix of ETA and KSI

BRIDGE
COLLEC
BOND
LINK

BRIDGE
-------1.00
0.38
0.09
0.01

COLLEC
--------

BOND
--------

LINK
--------

1.00
0.17
0.37

1.00
0.07

1.00

PHI

BOND
LINK

BOND
-------1.00

LINK
--------

0.07
(0.06)
1.18

1.00

PSI
Note: This matrix is diagonal.
BRIDGE
-------0.99
(0.28)
3.58

COLLEC
-------0.71
(0.09)
8.08

Squared Multiple Correlations for Structural Equations
BRIDGE
-------0.01

COLLEC
-------0.29

Squared Multiple Correlations for Reduced Form
BRIDGE
-------0.01

COLLEC
-------0.15

Reduced Form
BOND
--------

LINK
--------
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BRIDGE

0.09
(0.06)
1.57

- -

COLLEC

0.14
(0.04)
3.43

0.36
(0.07)
4.97

THETA-EPS
DECIS
-------0.29
(0.03)
10.64

COOP
-------0.12
(0.01)
21.49

G_HELP
-------0.69
(0.04)
16.79

COLLEC1
-------0.60
(0.04)
16.31

COLLEC2
-------0.39
(0.03)
11.33

COLLEC3
-------0.71
(0.04)
16.88

Squared Multiple Correlations for Y - Variables
DECIS
-------0.25

COOP
-------0.04

G_HELP
-------0.13

COLLEC1
-------0.47

COLLEC2
-------0.62

COLLEC3
-------0.46

F_HELP1
-------0.07
(0.01)
5.98

F_HELP2
-------0.08
(0.01)
9.97

UNITY
-------0.25
(0.03)
7.35

POLITIC
-------0.41
(0.02)
23.02

WELCOM
-------0.19
(0.01)
17.86

THETA-DELTA
TALK
-------0.15
(0.01)
21.58

Squared Multiple Correlations for X - Variables
TALK
-------0.23

F_HELP1
-------0.75

F_HELP2
-------0.62

UNITY
-------0.27

POLITIC
-------0.00

WELCOM
-------0.09

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 49
Minimum Fit Function Chi-Square = 133.35 (P = 0.00)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 134.33 (P = 0.00)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 85.33
90 Percent Confidence Interval for NCP = (54.61 ; 123.70)
Minimum Fit Function Value = 0.12
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.080
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.051 ; 0.12)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.040
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.032 ; 0.049)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.97
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.18
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.15 ; 0.22)
ECVI for Saturated Model = 0.15
ECVI for Independence Model = 2.12
Chi-Square for Independence Model with 66 Degrees of Freedom = 2236.12
Independence AIC = 2260.12
Model AIC = 192.33
Saturated AIC = 156.00
Independence CAIC = 2331.81
Model CAIC = 365.56
Saturated CAIC = 621.94
Normed Fit Index (NFI) = 0.94
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Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.95
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.70
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96
Incremental Fit Index (IFI) = 0.96
Relative Fit Index (RFI) = 0.92
Critical N (CN) = 600.47
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.018
Standardized RMR = 0.040
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.62
PATH ANALYSIS
Total and Indirect Effects
Total Effects of KSI on ETA

BRIDGE

COLLEC

BOND
-------0.09
(0.06)
1.57

LINK
-------- -

0.14
(0.04)
3.43

0.36
(0.07)
4.97

Indirect Effects of KSI on ETA

BRIDGE
COLLEC

BOND
-------- -

LINK
-------- -

0.03
(0.02)
1.51

- -

Total Effects of ETA on ETA

BRIDGE
COLLEC

BRIDGE
-------- -

COLLEC
-------- -

0.36
(0.09)
4.01

- -

Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is
Total Effects of ETA on Y
BRIDGE
-------0.31

COLLEC
-------- -

COOP

0.07
(0.02)
3.38

- -

G_HELP

0.33
(0.08)
4.12

- -

DECIS

0.133
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COLLEC1

0.27
(0.07)
4.01

0.73

COLLEC2

0.29
(0.07)
4.03

0.79
(0.05)
17.48

COLLEC3

0.28
(0.07)
4.01

0.77
(0.04)
17.19

Indirect Effects of ETA on Y

DECIS

BRIDGE
-------- -

COLLEC
-------- -

COOP

- -

- -

G_HELP

- -

- -

COLLEC1

0.27
(0.07)
4.01

- -

COLLEC2

0.29
(0.07)
4.03

- -

COLLEC3

0.28
(0.07)
4.01

- -

Total Effects of KSI on Y
BOND
-------0.03
(0.02)
1.57

LINK
-------- -

COOP

0.01
(0.00)
1.47

- -

G_HELP

0.03
(0.02)
1.53

- -

COLLEC1

0.10
(0.03)
3.43

0.26
(0.05)
4.97

COLLEC2

0.11
(0.03)
3.44

0.28
(0.06)
5.01

COLLEC3

0.11
(0.03)
3.43

0.27
(0.06)
4.96

DECIS

Time used:

0.031 Seconds
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นายพัฒนพงศ์ สุกิจปาณีนิจ เกิดเมือวันที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ภูมิลําเนาจังหวัด
ประจวบคี รี ขัน ธ์ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
จากคณะอุต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2549 เกียรตินิยมอันดับสอง หลังจากนันได้ ทําการศึกษา
ต่อในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2550 ซึงระหว่าง
ศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัญฑิต ได้ เป็ นผู้ช่วยสอนผู้ช่วยสอนวิชา Stat for Economist
ระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2551 และ 2552 และเป็ นผู้ช่วยวิจยั ในโครงการจัดทําแผนแม่บท
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม ปี 2551 โครงการศึกษาวิจยั นวัตกรรมทางสังคมเพือการพัฒนาเมือง
และชนบททียังยืน ปี 2552

